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Mijn vader heeft zijn leven lang in Lioessens gewoond. Maar korte tijd vertoefde 
hij buiten zijn geboortedorp, dat was tijdens zijn diensttijd bij de Marine in Den 
Helder. Een aandenken aan die periode heb ik in mijn kantoortje hangen. 
Een geborduurde en op textiel geschilderde afbeelding van een onder-
zeeër, die daarvoor de schoorsteenmantel van pake en beppe sierde.  
Ter Herinnering aan mijn diensttijd 1937 staat er op.  De onderzeeër, de 
K18, zou nog wereldberoemd worden met haar reis  rond de aarde, 
waarbij de bemanning onder leiding van geofysicus proff essor 
Vening Meinesz. zwaartekrachtmetingen uitvoerde.

Tijdens de zeldzame momenten waarop mijn vader over 
deze periode sprak vertelde hij dat je op de brug van 
vooroorlogse marineschepen geen elektronica had. 
Helemaal niks. Hout en koper domineerden de com-
mandocentrale. Instructies werden gegeven door kop-
eren spreekbuizen. Die tijd lijkt ver weg.  Wie tegenwoordig 
een koopvaardij-, marine- of zelfs een willekeurig  pleziervaartuig 
bekijkt, waant zich in een computercentrale. Radar, Atis, GPS, diepte-
log, satelliettelefoon, satelliet televisie en telefoon etcetera: verdwalen 
op zee is er niet meer bij. Weg ook romantiek. 

Zo ging het ook met Lioessens. De kruidenierswinkels van Dijkstra en Klimstra. De 
pomp en fi etsenzaak van Faber, transportbedrijf Visser, liefst twee bakkers en nog een 
‘eigen’ – gereformeerde – predikant; Van ’t Riet, Middelkoop en Zeeman. Aardappelhandel 
Iedema niet te vergeten. Een fl orerende zuivelfabriek en een bloeiend verenigingsleven. 
Je hoefde Lioessens niet uit, het was een warme en overzichtelijke wereld. Het wereldnieuws bereikte Lioessens niet, of pas 
weken later. Passerende zeppelins baarden opzien, maar waar ze vandaan kwamen en waar ze heengingen, niemand die het 
wist. Dat gold niet alleen mijn vader, maar ook vele anderen. Wat er buiten Lioessens gebeurde... Je hoorde vaak alleen maar 
iets uit omringende dorpen. Soms uit Metslawier, waar het gemeentehuis van Oostdongeradeel stond en veel ambtenaren 
woonden, of uit Anjum, waar huisarts Leusink zijn praktijk had. Dokkum was ver weg. Je kwam er alleen als je op vakantie 
was bij tante Trien en omme Jaap uit Tiltsjeburen. In Leeuwarden kwam je als jochie hooguit eenmaal per jaar. Dat was het 
moment dat je vader persoonlijk huur ging betalen voor de landerijen die hij in gebruik had.  Voor ons als kinderen was dit 
uitstapje een reis naar een andere wereld. 

Hoe anders is dat nu. De leerlingen in mijn Mavo-klas hebben – hoe jong ze ook zijn – Europa meestal al gezien. Sterker, ze 
gaan binnenkort op uitwisseling naar Turkije. Derdeklassers gaan naar de Ardennen, naar Londen en Parijs. Gelukkig mag ik het 
thuiskamp doen, ik ga met leerlingen onze eigen omgeving  verkennen. Geloof me, er valt hier nog heel wat te ontdekken!
  
Toch is de fascinatie voor het verre iedereen eigen. Ik herinner me nog goed dat ik achter de computer zat en voor het eerst 
via een webcam iemand in de vroege ochtend zag trimmen op het strand van San Francisco, terwijl het in Holwerd nacht was. 
Tijden plaats waren door de techniek opgeheven... Het scholierenvolkje krijgt inmiddels vierkante ogen van het staren naar hun 
smartphones. Zelfs op weg van lokaal naar lokaal wordt de smartphone geraadpleegd; zijn er nog berichtjes? Is er nog iets ge-
beurd? Keep connected is levensvoorwaarde en dat alles binnen een generatie. Het staat vast dat internet ons leven ingrijpend 
heeft veranderd en nog zal veranderen. Als er iets gebeurt op de andere kant van de aarde weten we dat binnen een minuut.

Nee, dan vroeger. Toen ik mijn eerste auto kocht – een Renault 6 TL – maakten we op een zondag voor het eerst een ritje door 
Noordoost-Friesland. Mijn vader en moeder vonden het geweldig. Naarmate we Lioessens uit het zicht verloren werd mijn 
vader echter steeds stiller.  ‘Heit, is der wat?’  Geen reactie. ‘Heit moat de Ljussemer toer sjen kinne’,  zei mem. 
Het was op de terugweg, in de buurt van Oosternijkerk, toen heit weer op de praatstoel raakte...
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JE  MUTTE  MAR  HOARE...

door  ALE  HANSMA
            

IS EEN DORP GEWORDEN

DE WERELD
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AFSCHEID  VAN  EEN  NESTOR
Dit najaar neemt hij officieel afscheid als redacteur van ons blad. Samen 
met ere-lid Reinder Tolsma en lid Jaap Heeringa was Eimert Smits oprich-
ter van onze vereniging en van De Sneuper. Vanaf het begin binnen de 
vereniging onafgebroken actief in allerlei functies, maar hij vindt het nu 
na 27 jaren welletjes. Al die jaren was Eimert ook als een spin in het web 
wat betreft het versturen en het bewaren van de  Sneupers. Dat leidde 
er toe dat hij de man werd die een ieder wist te wonen, leden met elkaar 
in contact kon brengen en zo menigeen met genealogische vragen ver-
der kon helpen. Vrijwel alle Sneupers gingen door zijn handen. Hon-
derdduizenden personen uit genealogieën en kwartierstaten zijn die op 
deze manier in huize Smits op bezoek geweest. Daar, in de achterkamer, 
werden de Sneupers in de enveloppe gedaan en van een adres voor-
zien. Eimert werd zo een bekende verschijning bij de mannen van de 
PTT. Ze zullen hem missen en wij ook... De Historische Vereniging is veel 
dank verschuldigd aan Eimert Smits.
Zijn plaats in de redactie wordt gelukkig direct opgevuld door iemand 
die regelmatig publiceert in De Sneuper en meteen een nieuwe rubriek 
lanceert: Uit de koffer van tante Mathilde. Wij heten Hilda Bouta uit Nee-
rijnen welkom in de redactie van De Sneuper en kunnen daarmee ook 
eindelijk een dame begroeten. We zijn benieuwd of u dat gaat merken.

WEI  MAKE  GEEN  VAUTE
Vorig jaar riepen wij leden en belangstellenden op om De Sneuper te gebruiken als publicatieplatform voor hun onderzoek en 
resultaten van hun hobby. De redactie krijgt wel eens het verwijt dat er in de bijdragen De Sneuper vaak fouten zitten en dat 
we daar ook vrij luchtig over doen. De redactie vindt dat zij niet verantwoordelijk is voor inhoudelijke fouten in de ingestuurde 
kopij. Zij meent tevens dat leden niet klakkeloos iets van een ander moeten overnemen, wat helaas maar al te vaak gebeurt. De 
redactie denkt echter dat je beter iets kunt publiceren om reacties uit te lokken of om anderen te laten delen in wat je tot-nu-toe 
hebt ontdekt. Meelezende en oplettende leden kunnen aanvullende gegevens aanleveren of foutjes corrigeren; daarin of in de 
discussie daarover kan en wil ons verenigingsblad De Sneuper een belangrijke rol spelen. 

EEN  GOED  VOORBEELD...
Een goed voorbeeld van bovenstaande is het hoofdartikel van dit 
juni-nummer van De Sneuper geschreven door onze eendenkooien-
deskundige Gerard Mast. December 1997 publiceerde oud-redactielid 
Reinder Postma uit Oudwoude in De Sneuper 44 een artikel over de 
eendenkooien van Oudwoude. Recentelijk onderzoek van Gerard Mast, 
die zich heeft gespecialiseerd in eendenkooien in Noord-Nederland 
en daarover in oktober vorig jaar ook een lezing gaf op onze ledendag 
in Engwierum, heeft uitgewezen dat er bij Oudwoude nog een derde 
kooi moet zijn geweest. Nieuw ontdekte bronnen en andere inzichten 
maakten die correctie mogelijk en daarmee wordt weer een stukje aan 
de ontsluiting en beschrijving van onze historie toegevoegd. En boven-
dien: wij krijgen weer een goed gedocumenteerde bijdrage voor dit 
verenigingsblad! Van de eendenkooien van Oudwoude bestaan helaas 
geen foto’s, dus voor de voorpagina en het artikel maakte Gerard Mast 
zelf een aantal fraaie sfeerbeelden in de  Van Asperenkooi bij Anjum.

JONG  GELEERD:  OUD  GEDAAN?
In dit nummer van De Sneuper verder een bijzonder artikel over de oorlog: de redactie werd getipt over het werkstuk van de 
17-jarige havo-leerling Marissa Kikstra uit Dokkum. Zij ging op verzoek van het 4 mei-Comité van Dokkum speuren naar de 
identiteit van 17 oorlogsslachtoffers uit Dokkum die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een opmerkelijk onderzoek, 
waarvoor de jonge sneupster terecht een mooi cijfer kreeg. Wij maakten een samenvatting van het werkstuk van Marissa en 
vragen u om ons te helpen om de laatste vraagtekens weg te nemen. Wij roepen daarnaast ieder op om te blijven schrijven (en 
artikelen in te sturen) en niet te bang te zijn om een foutje te maken; met elkaar worden de puzzels misschien opgelost!

VAN DE REDACTIE
AFSCHEID EIMERT SMITS

door  WARNER  B.  BANGA
                 

GERARD  MAST  IN  DE  ‘VAN  ASPERENKOAI’  ANJUM

REDACTIENESTOR  EIMERT  SMITS AZN.  
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JUBILEUMDAG 6 APRIL 2013
Van de bestuurstafel deze keer het verslag van onze jubileumviering. Het 
aantal aanwezige leden op onze jubileumdag kwam redelijk overeen met 
wat we normaal gewend zijn, alhoewel we een aantal nieuwe gezichten 
mochten verwelkomen en zo hier en daar een gezicht uit vervlogen tijden. 
Het aantal presentaties van zusterverenigingen viel enigszins tegen, 
toch was er een aantal met boekentafel, soms met voor ons nieuwe 
informatie en ook mochten we gelukwensen in ontvangst nemen. We 
hebben daarnaast leuke contacten kunnen leggen. 
De lezingen in de middag werden zeer goed bezocht. Hans Zijlstra gaf 
nog eens het belang en mogelijkheden aan van moderne media. De 
daaropvolgende presentatie over achternamen viel zeer in de smaak. Er 
waren ettelijke vragen die de parate kennis van Theo Kuipers bijzonder 
op de proef stelden. In het archief-depot was daarna een intermezzo 
van een briefschrijver, zo uit een archiefdoos gestapt, die ons  in oud-
Nederlands wist te vermaken. In samenwerking met Binne Reitsma van 
Tresoar waren er workshops voor de jeugd om hen bekend te maken 
met archieven en alle mogelijkheden daaromheen.

DE KOZAKKEN KOMEN!
De lezing van ons lid Bearn Bilker, over de opeenvolgende koningen Willem viel eveneens erg in de smaak. Ik hoorde een lid 
verzuchten: Hadden ze het ons vroeger zo op school verteld, dan had ik het begrepen en nu nog geweten!

Het concert van het  Oeral Kozakkenkoor onder leiding van Gregor Bak  ’s avonds in de Grote Kerk mocht rekenen op een dikke 
200 bezoekers. Het klassieke en religieuze deel werd na de pauze gevolgd door folkloristisch liederen, waarbij het moeilijk was om 
stil te blijven zitten. De felicitaties van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel deden ons goed. De felicitaties van het 
koor in het Russisch was niet te volgen, maar zonder twijfel erg  gemeend.  We zijn de heren van het archief, Tjeerd Jongsma en 
Jacques Boersma,  veel dank verschuldigd voor hun inspanning en gastvrij onthaal in het streekarchief. Op deze wijze konden we 
niet alleen de kosten aardig drukken, maar hun aandeel in het programma was eveneens zeer noemenswaardig.

JUBILEUMCOMMISSIE & SPONSOREN
Op deze plaats wil ik ook onze secretaris Jan de 

Jager, bestuurslid Arjen Dijkstra en redactielid 
Eimert Smits bedanken voor al het werk dat zij 
voor deze jubileumdag hebben verzet. 

Naast programma, uitnodigingen, ontwikkelen 
van onderdelen van het programma en coördi-
natie vonden ze ook nog tijd om sponsorgelden 
te verzamelen. Bij Rabobank Noordoost-Friesland, 
KabelNoord, NAM  en de gemeenten Dongeradeel, 
Dantumadeel, Ferwerderadiel en Kollumerland 
C.A. wisten ze in totaal € 2950 te verzamelen, zodat 
dit jubileum niet een al te zware aanslag op onze 
kas heeft gedaan en er voldoende geld overblijft 
om ook onze andere geplande activiteiten, zoals 
‘De Praatstoel 2’  te kunnen bekostigen.

LEDENVERGADERING  OKTOBER
De volgende ledenvergadering staat gepland in 
oktober. Locatie is het Bowlingcentrum Oostrum. 
Op de agenda staan in ieder geval de gebruikelijke 
verenigingszaken zoals verslagen, maar we hopen 
ook ‘De Praatstoel 2’ te kunnen presenteren. 

Uitnodiging en programma zullen in september in 
De Sneuper 111 worden bekendgemaakt.

LEDENDAG:VOORZITTERdoor  HAIJE  TALSMA

NIEUWE  EN  BEKENDE  GEZICHTEN  TIJDENS  DE  JUBILEUMDAG
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VAN  OUDWOUDE

DE  DRIE  EENDENKOOIEN

door  GERARD  MAST
               

In december 1997 verscheen een bijzondere uitgave van ‘De Sneuper’. Nummer 44 was een themanummer en was geheel 
gewijd aan eendenkooien. In zijn artikel ‘De twa einekoaien ûnder Aldwâld’ gaf auteur Reinder H. Postma een algemene  be-
schrijving van eendenkooien en het kooibedrijf. In het bijzonder besprak Postma de geschiedenis van de kooi bij Veenklooster en 
van die bij Wijgeest. In het voorwoord werd mijn naam genoemd, omdat ik hem destijds kon helpen aan algemene informatie 
over eendenkooien. Deze informatie had hij in zijn stuk verwerkt.

Nu, in 2012, heb ik me in het kader van mijn eigen onderzoek verdiept in de eendenkooien van Oudwoude en ik ben tot de 
ontdekking gekomen dat het bij Oudwoude niet om twee, maar om drie eendenkooien gaat. De nieuwe gegevens tonen aan 
dat het om één kooi bij Veenklooster en twee bij Wijgeest gaat, namelijk de door Postma beschreven kooi aan de Swarte Wei en 
een kooi noordoostelijk van Wijgeest. Op zich zou deze derde eendenkooi een leuke aanvulling zijn, maar helaas bleek ook dat 
Postma de hem bekende gegevens van de beide kooien bij Wijgeest geïnterpreteerd heeft als behorende tot één kooi, namelijk 
die aan de Swarte Wei. In dit artikel worden de twee kooien bij Wijgeest opnieuw beschreven.

DE  EERSTE KOOI:  VEENKLOOSTER  (1595 - 1688)
De oudste vermelding van deze kooi is van 1595. Omdat Postma deze 
kooi in zijn artikel uitgebreid heeft behandeld, geef ik alleen een paar 
nieuwe, aanvullende gegevens. Dat zijn namen van twee kooikers. Zo 
is in 1633 ene Wopcke Wijgers de kooiker.1  En in 1666 is Reijtse Wijbes 
kooiker op deze kooi.2 
In het stuk waarin Reijtse Wijbes wordt genoemd wordt het huidige 
landgoed Fogelsanghstate omschreven als seeckere state sate en landen, 

Feenclooster genaempt, behorende onder het ressort van Oltwolde, groot 

ontrent 158 pondematen mitsgaders de groote nijuwe huisinge, toorn, 

cleijnhuijs, put, poort, back, kuecken, twee grote hovingen, thuijn, bleeck: 

velt, singels, gracht ende opvaart (…). Terzijde, Postma heeft cleijnhuijs 
als wijnhuis gelezen.

Perceel H op de kaart van Th. Hoen heet ‘het koeystuck’. Daarin is sche-
matisch de vogelkooi van Veenklooster aangegeven. Deze eendenkooi 
heeft onmiskenbaar vier vangpijpen. De woning van de kooiker ligt tus-
sen de percelen A en D.  De eendenkooi en de Munnekeweg zien we ook 
op de kaart van Schotanus terug.

Voor de datering van de Schotanuskaart met deze ‘Vogel Kooy’ gaat Post-
ma uit van het jaar van de publicatie van de kaarten, 1698 /1718. Het klopt 
dat in die jaren deze atlas uitgegeven is, maar belangrijker is dat deze 
kaart in 1688 gemaakt is en nadien, wat betreft de afgebeelde eenden-
kooien, niet meer werd bijgewerkt. Dit betekent dat wat we hierop aan 
kooien zien, het de bestaande kooien in het jaar 1688 zijn. Vermoedelijk is 
dit ook de laatste vermelding van de eendenkooi van Veenklooster, want 
jongere gegevens uit de archieven zijn me niet bekend. Kennelijk raakte 
deze kooi kort na 1688 in verval.

TWEEDE KOOI:  WIJGEEST SWARTE WEI  (1611-1761)
Al in 1611 wordt deze kooi genoemd: Claes Thomas, wonende aan de 

Swarte Wech by de Coeye zal deze som (…).3  Daarna is het lang stil rond 
deze kooi,  al is er in 1612 sprake van De Fogelfanck of –kooij op het Lang-

land. De volgende vermelding is pas in 1688. Op de kaart van Schotanus 
zien we deze kooi als ‘Vogel Kooy’ vermeld.

Het complex gronden waar deze kooi binnen ligt, is Oudwoude SC 21/
FC 45. In 1698 is Livius van Scheltinga nomine uxoris eigenaar van dit 
complex. Dat wil zeggen dat hij het beheert namens zijn vrouw. Livius 
van Scheltinga overlijdt in 1699 in Buitenpost en we zien dat in 1700  
mevrouw Wia Catrina van Broersma, weduwe Scheltinga, de bezitster is. 
Was in 1698 Reinder Eelkes nog de gebruiker, in 1700 is dat Abe Cornelis.

KAART  VAN  TH.  HOEN   UIT  1668
MET DE VOGELKOOY VAN  VEENKLOOSTER 

KAART  VAN  SCHOTANUS  UIT  1688  

MET DE VOGELKOOY VAN  VEENKLOOSTER  BIJ  OUDWOUDE
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HISGIS  OUDWOUDE  ( 1700 ), COMPLEX SC 21/FC 45 

IS  ROODOMLIJND,  AAN  DE  SWARTE  WEI  BIJ  WIJGEEST.

In 1700 wordt in het Floreenkohier al de naam ‘d’ koyplaats’ gebruikt. 
Het complex SC21/FC 45 van 28 pondematen wordt in 1850 nog steeds 
‘De koyplaats op de Wijgeest’ genoemd. Postma’s aantekening ‘fan âlds 

koaipleats’ op het kaartje op bladzijde 175 van De Sneuper nr. 44 had dus 
op het complex SC 21/FC 45 moeten staan in plaats van op de lokatie 
Wijgeest SC 11/FC 16.

Nu had Livius van Scheltinga (1655-1699) namens zijn vrouw Wia ook nog 
een andere boerderij op de Wijgeest in bezit; dit complex van 42,5 pon-
demaat staat bekend als Oudwoude SC 11/FC 16. In 1698 is dit complex 
samen met complex SC 21/FC 45 in gebruik bij Reinder Eelkes. In 1700 
is dat Former Melchers geworden. Dus dan worden de twee complexen 
niet meer door dezelfde gebruiker gehuurd. In de Personele Goedschat-
ting van Oudwoude van 1705 komt op de   Wijgeest een Freerk Dirks 
koijker voor.4  Het Floreenkohier van 1708 vermeldt dat deze Freerk Dirks 
boert en kooit op SC 45/FC 21. En in 1711 is hij daar nog steeds. 

Wie is deze kooiker Freerk Dirks en waar komt hij vandaan? Freerk Dirks is 
een telg van een echte kooikersfamilie die woont in de dorpen Giekerk 
en Rijperkerk van Tietjerksteradeel ( zie het familieoverzicht ).  In 1696 is 
Freerk Dirks pachter van de zogenaamde ‘Kobbekoai’ te Rijperkerk. Zijn 
ouders Dirck Freercx en Eelk Willems zijn voor 2/3 eigenaar van deze 
boerderij. Het andere 1/3 deel van de Kobbekoai is van vaders broer, Rinse 
Freerx, die dan in Roodkerk in Dantumadeel woont. In 1708 verkopen 
de erven van Dirck en Rinse Freerks de Kobbekoai. De naam Kobbekoai 
wordt door de huidige eigenaar, It Fryske Gea, nog altijd gebruikt.5

KAART  VAN  SCHOTANUS  UIT  1688   MET  DE  VOGEL KOOY 
VAN  WIJGEEST  SWARTE  WEI  BIJ  OUDWOUDE

LIVIUS  VAN  SCHELTINGA  WIA  CATHARINA  VAN  BROERSMA

LANDSCHAPSBEELD  VAN  DE  ‘VAN ASPERENKOAI’  ANJUM



Kennelijk bevalt het Freerk Dirks toch niet echt op de Wijgeest, want 
in 1713 ziet hij kans om de Kobbekoai in Rijperkerk te kopen en hij 
neemt die dan zelf weer in gebruik.6 Freerk Dirx ende Eeke Ytses egtelie-

den wonende op de Wijgeesten onder ’t behoor van Oldwolde b.b. en c. op de 

coop van sekere huisinge ende schuire klein huijs boomen en plantagie (…). 
onder ’t behoor van den dorpe Rijperkerk met een heerlijke en schoone koij en 

veerspil van dien (…). 
Postma veronderstelt dat Freerk Dirks in 1713 mogelijk gestorven is, om-
dat dat zijn laatste jaar op de Wijgeest is. Uit het bovenstaande is duidelijk 
dat hij zijn kooikersactiviteiten in Rijperkerk voortzet. Pas in 1748 overlijdt 
hij te Garijp, waar hij vanzelfsprekend ook een kooi in eigendom en ge-
bruik had.

Op de andere boerderij van mevrouw Wia Catharina van Broersma, 
weduwe Livius van Scheltinga (1658-1720), Oudwoude SC 11/FC 16 
is in 1700 de gebruiker Former Melchers. Hij blijft daar tot in 1719.                         
Pijtter Dirx volgt hem op. Hij wordt op zijn beurt in 1723 vervangen door 
Bocke Leeuwes en in 1726 verschijnt hier Hillebrand Fockes als huurder. 
Hij heeft de ‘echte koyplaats’ (SC 21/FC 45) al vanaf 1714 in gebruik. 
Nu worden jarenlang beide complexen samen aan één huurder verhuurd 
en staat op beide plaatsen een huis. Na 1725 wordt er bij de ‘koyplaats’ 
geen huis meer genoemd. Hillebrand Fockes is in 1735 voor het laatst 
huurder en wordt opgevolgd door Wigbolt Cornelis. Wigbolt Cornelis 
blijft hier tot en met 1744. Kennelijk is het niet zo gemakkelijk om na hem 
een nieuwe huurder te vinden. In het Reëelkohier van 1746 staat is publijk 

door aanplackinge van biljetten uitgeveilt te verhuiren doch geen huirder om 

geweest.

In 1747 is er toch een nieuwe huurder gekomen en hij heet Femme 

Louwes. Hij heeft ook weer beide plaatsen in gebruik en hij woont op 
het complex Oudwoude SC 11/FC 16. De huurwaarde is in de loop van 
de jaren steeds lager geworden en bedraagt voor Femme Louwes nog 
maar 48-5-0 car.g. Het is dus niet zo’n florissante zaak meer. In 1749 wordt 
Femme Louwes in het Quotisatiekohier genoemd als gemene boer. Hij 
wordt dan aangeslagen voor 34-0-0 carolusguldens.

In 1755 wordt Femme Louwes opgevolgd door Eelke Sijbes die iets meer 
huur betaalt. De huurwaarde is dan bepaald op 63-0-0. Eelke Sijbes is ook 
weer honkvast en is daar in 1773 nog steeds huurder. Inmiddels zijn door 
vererving beide plaatsen in het bezit gekomen van jhr. Willem Hendrik 
van Heemstra, de grietman van Kollumerland, die op Fogelsanghstate in 
Veenklooster woont.

Merkwaardig voor deze periode is dat de eendenkooi nooit meer genoemd wordt in de belastingboeken. Vermoedelijk is deze 
kooi dan al jaren buiten gebruik. Opvallend is tenslotte de vermelding in het Recesboek van de rechtdag op 12 februari 1765.7 
Het gaat om het volgende: Jhr. Willem Hendrik van Hiemstra grietman over Collumerland contra Tjeerd Rinses huisman op ’t Veen 

onder Westergeest: gedaagde om betalinge van 80 car.gls cum intressen ter sake vier jaaren huur van sijn gebruikende koij ’t laatst 

verscheenen ……. voorts te boeten de kosten en schaden door dien de gedaagde de koij heeft laten vervallen in cas van opptie alles 

nader te deduceren. In de marge van het stuk staat dat de eis aangenomen wordt en dat binnen acht weken betaald zal worden. 
Actum 16 april 1765. Aangezien de grietman geen andere kooien in Kollumerland in bezit heeft, moet deze kooi wel de kooi van 
de kooiplaats van Oudwoude zijn (SC 21/FC 45). Kennelijk zag Eelke Sijbes er geen brood in om de kooi in bedrijf te houden en 
heeft Van Heemstra actie ondernomen om zijn kooi toch in bedrijf te houden door die te verhuren aan Tjeerd Rinses. Hij had 
hierbij geen succes. Tjeerd Rinses moet gemaand worden de huurpenningen te voldoen. Toch heeft deze Tjeerd Rinses wel wat 
met kooien, samen met zijn zuster Antje heeft hij namelijk in 1756 een kooi gekocht op de Zwagermieden in het dorpsgebied 
van Kollumerzwaag.  En in 1811 noemen de nakomelingen van Tjeerd Rinses zich Van der Kooi(j).

Vermoedelijk is de kooi in Oudwoude rond 1761 in verval geraakt. De grietman wilde wel zijn huurpenningen hebben en kreeg 
die ook. Wat er aan kooi overbleef was in 1832 het oude kooibos, kadastraal bekend Westergeest sectie B nummer 520 groot 
0.90.40 ha. En op de huidige topografische kaart ten noorden van de Swartewei is de naam van het loon- en grondverzetbedrijf 
Oudwoude ‘De Kooiplaats’. Deze naam is met de bebouwing verschoven buiten het oorspronkelijke complex uit 1700 van de 
echte ‘d’koyplaats’.
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HISGIS OUDWOUDE (1700),  DE PERSELEN VAN  COMPLEX  SC 

11/FC 16 ZIJN ROODOMLIJND, OMGEVING SWARTE WEI BIJ 

WIJGEEST 

SCHOTANUSKAART (1685) MET BUISMANSKOAI VAN GIEKERK  

TEN NOORDEN VAN DE SIERDSWIEL EN  DE  KOBBEKOAI  VAN  

RIJPERKERK TEN OOSTEN VAN DE HOUTWIELEN



11

H
IS

T
O

R
IE

 &
 S

T
R

E
E

K
G

E
S

C
H

IE
D

E
N

IS
DERDE  KOOI:  WIJGEEST  NOORDOOSTELIJK  (1712-1768)
Op de hiervoor besproken kooi van Wijgeest was in 1705 Freerk Dirks als koijker in functie. Hij is op de Wijgeest dus nogal ver 
van Rijperkerk aan het werk. Onwillekeurig vraag je je dan af hoe hij daar gekomen zou zijn? Toch heeft zijn familie banden met 
Westergeest.  Een tweede oom van Freerk Dirks is Willem Freerks. Die heeft in 1698 het complex Westergeest SC 39/FC 106 
voor ¾ in eigendom, het resterende ¼ deel is in bezit van Dirck Geerts uit naam van zijn vrouw. De gebruiker van het gehele 
complex is Dirck Geerts. In 1700 is de zoon van Willem Freercks, Freerk Willems, de enige eigenaar van SC 39/FC 106. Tevens is 
Freerk Willems in 1700 ook eigenaar van Westergeest FC 105.  Ook van dit complex is Dirck Geerts de gebruiker.  Deze landerijen 
liggen oostelijk van de Trekvaart ter hoogte van Lange Brug over de Nieuwe Zwemmer en staan bekend als ‘watermeulens lant 

en mieden’.

Om de betrokkenheid van deze familie bij eendenkooien duidelijk te maken het volgende: In 1698 is Willem Freerks voor 2/3 

eigenaar van de kooiplaats te Giekerk SC 25/FC 25 en zijn broer Rinse Freerks is dat voor 1/3. 
De eendenkooi die hier bij hoort bestaat nog steeds en is nu eigendom van It Fryske Gea.  Dit natuurreservaat heeft de naam 
van de schenker gekregen ‘Buismanskoai’. De Leeuwarder vogelbeschermer en boterkoopman Hendrik Hero (Hein) Buisman 
leefde van 1904 tot 1963.

In 1700 is deze kooiplaats het eigendom van de erven Willem Freerks en de erven Rinse Freerks. Freerk Willems is er kooiker.  
Maar Freerk Willems blijft niet in Giekerk. Ondernemend als hij is, zien we hem in 1712 te Oudwoude.9   Freerck Willems wonende 

tot Oudwoude bekenne en verclare opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Benne Douwes huisman tot Giekerck de somma van twee 

hondert car.g. (…). Als onderpand worden zijn goederen genoemd, waaronder mijn darde part zate ende landen onder voorschreven 

dorpe Giekerck met de vogelkoij daaronder behorende gelegen (…).

Al eerder, in 1705, zien we dat hij in Hallum trouwt met Aeltie Gerrijts. De 
bevestiging van het huwelijk is op 17 mei 1705. Zowel bij Freerk als bij 
Aaltje wordt genoteerd dat ze op dat moment afkomstig zijn van Hallum. 
In 1705 kopen zij een deel van een huis te Westergeest.10  Het echtpaar 
huurt in Hallum de kooiplaats Hallum FC 60. Het is van het dorp af gezien 
de tweede eendenkooi op de Hallumermieden. Begin 1800 is deze kooi 
in verval geraakt.11  

In 1710 woont Freerk nog steeds in Hallum en koopt hij weer onroerend 
goed bij Westergeest.12  Het gaat om de geregte helft van vijf pondematen 

landts met nog een vierde part aan de huizinge hovinge cum annexis te 

Westergeest waarvan de echtel. copers de resterende gedeeltens als eijgen 

toebehoren begerechtigt met een stemme in alle voorvallende grijtenije en 

dorpssaacken (…).

Hier blijft het niet bij, want in 1712 kopen hij en zijn vrouw een eenden-
kooi te Oudwoude van Timen Timens.13  Freerk Willems en Aeltie Gerrrijts 

echtel. tot Hallum doen proclameren en te boode stellen seeckere heerlijcke 

koeije met bomen en plantagie veerspil en al ’t geene daer toe en aan behoort 

mitsgaders drie pondt graslant daar aan gelegen, alles op d’ Wijgeest onder 

de clockslag Oudwoude van de vercooper onder sijn plaats aldaar gebruickt, 

hebbende de Raadsheer Scheltinga ten oosten en noorden, Edo Alma van 

Idema ten zuiden, ende mevrouw Scheltinga beneffens de verkoper ten wes-

ten, beswaart met een half floreen in d’algemene schattinge, drie pondten in 

de zijlschattinge van Oudwoudmerzijl, een voet dijck in Oudwoudmer Hem-

rick op no. 882, begeregtigt met reed en drift over de vercopers navolgende 

koijses, dan over de Bijle aan de oost en zuidkant langs voorts over de seven 

en de ses pondematen tot op de Heerewech (…).
dit alsoo bij vrije wille en strijckgelt in coop becomen van Timen Tiemens 

wonende op de Wijgeest onder de clockslag Oudwoude als vader en voor-

stander over sijne kinderen bij wijlen Romckien Jans in echte verweckt (…).
voor de somma van negenhondert en dartig goutgls. Van 28 st het stuck te 

betalen op drie gelijke terminen en op 1 maij desen in den jaaren 1712, 1713 

en 1714 enz. Huiden de 3e proclamatie omgecomen op den 26 april 1712.

Kooiker Freerk Willems te Hallum koopt dus drie pondematen grasland 
met een eendenkooi. In de akte wordt de ontsluitingsroute naar de 
openbare weg aangegeven. Het naastliggende perceel ‘koijses’ is hierbij 
als eerste bezwaard met recht van reed en drift. Deze kooizes, oftewel 
zes pondematen grasland, wordt eveneens door Freerk Willem en Aeltie 
Gerrijts van dezelfde verkoper gekocht.14

HISGIS  WESTERGEEST ( 1700 ),  COMPLEX FC 105 

IS  ROODOMLIJND  ‘WATERMEULENS  LANT  EN  MIEDEN’

SCHOTANUSKAART (1682) MET DE TWEE KOOIEN DICHT BIJ 

HET DORP HALLUM.



Seeckere ses pondten graslant soo groot en klein goed en quaat het selve 
is aan voorschreven koeij gelegen hebbende voorschreven drie pondten ten 
oosten, de vercopers vijf pondt ten zuiden naavolgende ses pondt ten westen 
en mevrouw Scheltinga beneffens voorschreven koeij ten noorden beswaart 
met een floreen in de algemene schattinge sespondten in d’zijlschattinge tot 
Oudwoudmer zijl vijf voet dyck in Collumer Hemrick folio 5 en met reed en 
drift over voorschreven eerste perceel begeregtigt met reed en drift ten oos-
ten en zuiden van de bijle langs als vooren dan ten westen over de seven en 
ses pondten tot op de Heere wech (…).
Dit alsoo bij vrije wille en strijckgelt in coop becomen van Timen Timens in qlt 
en op conditiën als boven ijder pondt tot ses te reeckenen voor twe ent sestig 
gout gls 7 stuiver yder gulden 28 st doende te betalen in klinkende munte op 
drie terminen in vrijen gelde als voren beschreven.Huiden de 3e proclamatie 
omgecomen op den 26 april 1712

Deze Timen Timens heeft blijkbaar zijn boerderij Oudwoude SC 13/FC 17 
in de uitverkoop. Maar door wie en wanneer zou zijn eendenkooi aan-
gelegd zijn? In elk geval staat de kooi niet op de kaart van Schotanus uit 
1688 en moet de kooi dus na dat jaar aangelegd zijn. 1712 blijft voor mij 
tot nu toe de eerste vermelding in de archieven.
Waarom verkoopt Timen Timens zijn eigendommen? Hij moet ken-
nelijk schulden hebben gehad. Timen Timens is gehuwd geweest met 
Romcktie Jans. In het authorisatieboek van Kollumerland vinden we dat 
Romcktie Jans, in het 19e jaar, cum fisco, op 14 oktober 1690 haar oom 
van vaderskant Romcke Pieters te Stiens, als curator krijgt. Haar ouders 
Jan Pijtters en Aaltie Montsma te Wijgeest zijn dan beiden al overleden. 
Op 13 januari 1691 verzoekt Romcktie Jans, met haar man Timen Timens, 
om ontslagen te mogen worden van de curatele van Romcke Pieters. Dit 
wordt toegestaan. Dezelfde personen komen we op 22 mei 1691 weer 
tegen.15  Timen Timens ende Romckjen Jans dr. echtel. wonachtig op de Wi-
jgeest in Collumerlant verclaren ende bekennen opregt. schuldig te wesen 
aan Romcke Pytters en Bottie Sioerds echtl. wonagtig tot Stiens in Leeuward-
eradeel de somma van 640 car.g. ter saacke verschotene penningen bij ons 
echtel. debiteurs tot ons genoegen ontvangen à 5%.

Romkje Jans, geadsisteert met Timen haar echte man, komen we in 1693 
weer tegen als ze een wandelkoop van enige akkers op de Wijgeest aan-
gaat. 16  In 1700 staat de boerderij Oudwoude SC 13/FC 17 op naam van 
Timen Timens, namens zijn vrouw, groot 52 pondematen met een huis 
en hij betaalt jaarlijks 6 floreen en 7 stuivers. 
Hij gebruikt de plaats zelf, maar dan zijn er ook al stukken uit verkocht zo-
als in 1708 vermeld staat. Dat zijn vrouw inmiddels overleden is, blijkt uit 
het volgende:17  Timen Timens wonende op de Wijgeest onder de clockslag 
van den dorpe Oudwolde als vader en eenige voorstander over sijne minder-
jarige kinderen bij w: Romcktien Jans sijn gewesene egte huisvrouwe in egte 
verwekt enz. Hij is schuldig aan Jan Janties coopman tot Collum ende Yske 
Diurres echtel. de somma van 95 gl 11st 4 p. hercomende van verhaalde win-
kelwaren bij mijn wijl: huisvrouwe opgemaakt 20 mei 1706.

In 1708 staat bij deze boerderij genoteerd als eigenaar Tymen Tymens 
nomine liberorum, vanwege de kinderen, eigenaar en gebruiker buiten 
de landen bij hem daar af vercogt. Timen Timens verlaat de boerderij en 
koopt in Oudwoude een huis. Hij woont daar in april 1713.18  Zijn boer-
derij is inmiddels in stukken verkocht inclusief zijn eendenkooi die zo-
als eerder vermeld aan Freerk Willems is verkocht. Een andere koper van 
gronden uit deze boerderij is Geert Pijtters Cloppenburg. 

Hoe gaat het verder met Freerk Willems? We zien hem in 1715 in het Reëelkohier van Oudwoude terug als huurder van de 
boerderij ‘bij de Wiel’ Oudwoude SC 10/FC 12. De huurwaarde is 108-0-0 car.g. Deze boerderij ten noorden van de Wijgeest is 
eigendom van de al eerder genoemde mevrouw Wia Catharina van Broersma, weduwe Scheltinga. De grootte van de plaats is 
42 pondematen en er is een huis bij.  Ten oosten van dit complex liggen de eigendommen van Freerk Willems, de negen ponde-
maten en de eendenkooi. De huurwaarde hiervan, waarover Freerk Willems belasting betaalt, is volgens het Reëelkohier in 1715 
25-4-0 car.g. en dat blijft zo tot en met 1726.

In 1719 is de boerderij Oudwoude SC 10/FC 12 voor het laatste jaar verhuurd aan Freerk Willems, want in 1720 staat er in het 
kohier onverhuirt en staat ledigh. In 1719 kopen Freerk Willems en Aeltie Gerrits echtl. onder Oudwoude nog wat weiderecht:19  
de weijde van een rier, voort een jaer en mits andere jaar een hocceling gelegen in sekere negen pondematen land onder Westergeest 
Meijert Haarsma nomine uxoris toebehorende enz. de coopsomme is vijftig car.g.d.d. 7 febrewarij 1719.
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HISGIS  OUDWOUDE ( 1700 ), COMPLEX FC 13/ FC 17 

 IS  ROODOMLIJND  NOORDOOST  VAN  WIJGEEST

HISGIS  OUDWOUDE ( 1700 ), COMPLEX SC 10/FC 12 
‘BIJ DE WIEL’  IS  ROODOMLIJND  NOORD  VAN  WIJGEEST.



13

H
IS

T
O

R
IE

 &
 S

T
R

E
E

K
G

E
S

C
H

IE
D

E
N

IS
In datzelfde jaar kopen Freerk Willems en Aeltie 
Gerrits echt. wonende op de Wijgeest nog wat:20  
seeckere onse huisinge met bomen en plantagie cum 

annexis medestaande op de Wijgeest voorschreven 

(…) beswaart met een jaar huur en een halff gangh-

out, leggende tusschen de landen van Jasper Pytters 

mede onder de Wijgeest voor 248 car.g. 3 st. 8 p. d.d. 

23 mei 1719. Dit huis verhuren ze later weer.
In 1726 huurt Freerk Willems namelijk de verkochte 
delen van de boerderij die ooit van de vrouw van 
Timen Timens waren.  De familie Cloppenburg 
bezit hiervan inmiddels 36 pondematen en het 
huis. Freerk Willems blijft hiervan jarenlang de 
huurder tot en met 1737.  Nadat hij de boerderij 
verlaat, volgt Pijter Geerts Cloppenburg hem in 
1738 op.

Freerk Willems blijft in de buurt van zijn landerijen 
met de eendenkooi te Wijgeest en weet zijn bezit 
nog uit te breiden. Inmiddels blijkt hij opnieuw 
gehuwd te zijn. Hier volgen de aankopen.21  Fre-

erck Willems huisman en Sjuckjen Zwetses egtl. op de 

Wijgeest b.b.c. sekere twe pondten boulandt gelegen 

op de Wijgeest onder Oudwoude voor 20 g.g. koop-

brief d.d. 7 februarij 1731 (…). Dan dezelfde per-
sonen en woonplaats in 1737.22  Ses pondematen 

boulandt gelegen op de Wijgeest onder Oudwoude 

d.d. 12 februarij 1737 (…). Idem dezelfde kopers in 
1741.23  Seeckere seven pondematen landt voor ’t 

merengedeelte greide gelegen aan de noordkant van 

de Wijgeest onder den dorpe Oudwoude voornoemd 

voor 213 g.g. 14 st. de koopbrief is van 2 december 1741. In 1749 wordt Freerk Willems te Oudwoude in het Quotisatiekohier om-
schreven als coyker, heeft iets boerkerij. Hij wordt aangeslagen voor 30-0-0 car.g. Kooiker Freerk Willems is in de belastingboeken 
met zijn bezit, waaronder zijn eendenkooi, te volgen tot in 1764. 

In 1765 staat Willem Freerks als nieuwe eigenaar en gebruiker van de negen pondematen en de koij onder nummer 32 van het 
Reëelkohier van Oudwoude met een huurwaarde van 23-5-0 genoteerd. Gerrijt Freerks is dan eigenaar geworden van een huis 
onder nummer 112 van Oudwoude met een huurwaarde van 28-0-0 . Hij knapt het huis op en gaat er in 1766 wonen.
Freerk Willems is in 1765 kennelijk overleden. Zijn zoons Willem en Gerrijt hebben zijn bezittingen geerfd. Willem Freerks heeft 
als oudste zoon de kooi gekregen. Toch heeft zijn broer Gerrijt Freerks ook kooikersbloed. 

Dat blijkt uit de volgende koop in 1748.24  Gerrijt Freerks en Jisk Jelles egtel. 

huisluiden op Collumerzwaag doen proclameren ende te bode stellen zekere 

vogelkoij met de vogels daartoe behorende gelegen onder den dorpe Col-

lumerzwaag tegenswoordig bij Oene Johannes gebruikt, vrij van last, dogh 

bezwaart met vijf jaeren huir tot den 12 maij 1753 de egtel. kopers daar aan 

competerende , ’s jaars voor veertien car. g. hebbende tot naastlegers Jarig 

Egberts ten oosten, Tjeerd Rinses ten zuiden, de minnonits armen van Col-

lumerzwaag ten westen en het miedschar ten noorden,

Aldus in koop bekomen van Jacob Willems meerderjarige vrijgesel wonagtig 

op ’t Veen onder Westergeest, voor twe hondert en tagtig car.gls. den enter-

paardt getaux op sestig car.gls, taux voor hoijen een enterweide getaux op 

tien car.gls., alle beide in de aanstaande zomer te leveren (…). De coopbrief 

d.d. 28 februarij 1748.

In het Quotisatiekohier van 1749 wordt Gerrijt Freerks omschreven als 
sobere boer. Hij wordt aangeslagen voor 36-0-0 carolusguldens.
In 1756 is Gerrijt Freerks huisman te Westergeest. In dat jaar verkoopt hij 
zijn eendenkooi te Kollumerzwaag op de Zwagermieden voor slechts 
150 car.g. aan de eerder genoemde kopers Antje en Tjeerd Rinses ( zie 
noot 8 ). Kennelijk was de kwaliteit van deze kooi sterk teruggelopen of 
waren er veel minder eenden te vangen.

SCHOTANUSKAART ( 1688 ) KOLLUMERZWAAG  

MET TEN  NOORDEN  VAN  HET ‘WYD  WATER’  

DE  VOGEL  KOOY  VAN   GERRIJT  FREERKS

VANGPIJP  MET  VANGHOKJE  ‘VAN ASPERENKOAI’  ANJUM
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HET  EINDE  VAN  DE  DERDE  KOOI
Wat doet Willem Freerks met het geërfde on-
roerend goed bij Wijgeest? Allereerst verkoopt 
hij in 1766 zes pondematen land gelegen bij de 
eendenkooi:25 
Ewert Jans koopman en Janke Eetses egtel. tot Col-
lum voor de eene helfte en Pytter Sjoerds mr. smid 
en Trijntje Eetses op Collumerzwaag voor de an-
dere helfte, samen voor het geheel b.b.c.  zekere zes 
pondematen greidlandt gelegen achter de Wijgeest 
onder Oudwoude bij de verkoper wordende gebruikt 
doch op St. Petry 1676 vrij van huiringe hebbende 
tot naastlegers de verkoper ten oosten; Pijtter Geerts 
Cloppenburg ten zuiden en westen en jhr. S. van Hi-
emstra en des verkopers koij ten noorden genietende 
reed en drift over Pijtter Geerts Cloppenburg en Cor-
nelis Yes landen tot op de weg en beswaart met reed 
en drift van des verkopers drie pondemate land en de 
koij, dog sullende de verkoper gehouden zijn de reed 
en drift van de koij over sijn drie pondematen landt 
te nemen tot aan de de dam toe, en dan vervolgens 
over dese ses pondematen belast met 1 landsfloreen 
tot Oudwoude en tien stuivers vijftien penningen dijxfl. tot Collum, (…), Aldus deze ses pondematen in koop bekomen van Willem 
Freerks woonagtig te Westergeest voor de somma van vierhondert drie en dartig g.g. enz. de koopbrief is van 28 oktober 1766. 

Dan verkoopt Willem Freerks de drie pondematen die hierboven genoemd worden.26  Kornelis Yes huisman onder Collum b.b.c. 
drie pondematen greidland gelegen op de Wijgeest onder Oudwoude de koper als bruiker ten oosten, de heer C. van Scheltinga ten 
zuiden, Ewert Koopman ten westen en de verkopers koij ten noorden beswaart met een ½ landsfloreen en enige penningen dyxfloreen 
met reed en drift van de koij en reidpoel (…).
Aldus deze drie pondematen land in coop bekomen van Willem Freerks wonagtig op de Wijgeest, voor 234 g.g.(…). De koopbrief is 
van 22 maart 1768. Maar er wordt het niaar opgelegd door fiscaal Faber als lasthebber van de heer Cornelis van Scheltinga mede 
gecommiteerder staat van Frieslandt en wonagtig tot Collum alhier in judicio vertoont en gedateert 4 juli 1768. De derde proclamatie 
is op 5 juli 1768. Kennelijk lukt het aanligger C. van Scheltinga zo deze drie pondematen in handen te krijgen.

Nu komen we eindelijk het einde van deze eendenkooi aan de weet.27  De Hr. Ysak van Acronius raadsordinaris ’s Hof van Friesland, 
doet proclameren ende te bode stellen zekere oude vogelkoij cum annexis op de Wijgeest onder Oudwoude gelegen (: behalven ’t los 
houdt, ’t oud huiske en enige oude appelbomen ’t welk de verkoper aan sig behoudt mits het er voor St. Petrij 1769 wegvoerende:) tot 
naastlegers hebbende de Hr. koper met sijn reidpoel en land ten oosten en noorden, de Hr. C. van Scheltinga ten zuiden en de Hr. griet-
man Hiemstra ten westen, vrij van huiringe en lasten en begeregtigt met reed en drift over Ewert Coopmans ses pondten (zie hierboven 
dit is dus de kooizes), de Hr. Scheltinga drie pondte, en verders tot de weg uit, voorts met actien profijten, servituten en gerechtigheden 
als van ouds, sonder dat enige actie sal mogen worden gemaakt, schoon niet alles specifice so des behoorde was uitgedrukt;
Aldus in ’t geheel so groot en klein goed en quaad in koop bekomen van Willem Freerks te Westergeest wonende voor de somma van 
vijftig goudg. Veertien stuivers te betalen in klinkende munte met uitsluitinge van alle ’s lands obtien op volgende twee gelijke termijnen 
als 1e april 1769 en 1770 ’t elkens een geregte helft des koopschats en dat in vrij, kost en schadeloos geld boven alle geen uitgesonderde 
kosten, breder vermogens coopbrief hier af sijnde in dato den 8 December 1768. 1969 1e proclamatie den 31 Januarij, 2e proclamatie 
14 Februarij en 3e proclamatie 28 dito.

Van Acronius koopt dus de kooi zonder de ondergrond, want die ondergrond is al gekocht door de naastligger C. van Scheltinga. 
De koopsom is er ook naar, want de vervallen kooi is blijkbaar nog maar 50 goudgulden waard. Dr. Isaäc van Acronius zal alles van 
de kooi wel opgeruimd hebben, want als eigenaar van de kooi heeft hij nu ook de afpalingsrechten. In die tijd is in Friesland het 
afpalingsrecht nog 400 Koningsroeden. De kooicirkel heeft een straal van 1546,8 meter vanuit het midden der kooi: daarbinnen 
mag niet verstoord worden.28  Nu Van Acronius eigenaar is, is de jacht met het geweer in dit gebied op zijn nabij gelegen landen 
en die van de andere landheren veiliggesteld. Van Acronius zal er zelf niet lang plezier van hebben gehad, want op 20 juli 1771 
is hij in Garijp overleden.

Nu Willem Freerks over geld beschikt kan hij zelf ook wat land kopen. Zo zien we hem terug op 26 maart 1767 als29 Willem Freerks 
en Tettie Jochums echtl. tot Westergeest b.b.c. 4 ½ pondematen greidland onder Westergeest bij ’t Langland; daarnaast kopen zij nog 
zo’n stuk van 4 ½ pondematen grasland samen voor in totaal 445 g.g.

Zijn we deze eendenkooi nu echt helemaal kwijt? Dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn. Als toponiem blijft ‘de kooi’ voort-
leven. Zo wist in 2012 de gepensioneerde veehouder Jacob Steringa te Wijgeest me nog te vertellen dat een laag stuk land 
ten noorden van Wijgeest  ‘de kooi ’ heet. Hij had zich altijd al afgevraagd of hier ook een verklaring voor te vinden zou zijn. 
Dit vreemde stuk land met een poel er in is in de ruilverkaveling Kollumerland niet toegedeeld aan Staatsbosbeheer, de 
gronden westelijk en zuidelijk daarvan op 1 januari 2009 wel. Steringa kende de omgeving goed, hij had zelf een aangren-
zend stuk land in gebruik gehad. Dat stuk land heeft een typische vorm met een in een scherp toelopende punt naar het 
noordoosten ( in 1832 is dit kadastraal bekend als gemeente Westergeest sectie C nummer 67).  De kooi ligt hier oostelijk 
van volgens Steringa.

SFEERBEELD  IN  DE  ‘VAN  ASPERENKOAI’  ANJUM



Het toponiem wordt ook gebruikt in een proclamatie in 1774. In dat 
jaar wordt namelijk de boerderij te Wijgeest bekend als Oudwoude SC 
10/FC 12 in stukken verkocht door de eigenaar jhr. Schelto van Heem-
stra burgemeester van Bolsward en staat generaal voor Friesland.30 Deze 
boerderij was in 1715 in gebruik bij Freerk Willems en genaamd ‘bij de 
Wiel’ (zie eerder in dit verhaal). 

Koper van het perceel ‘C 67’ wordt Eeuwe Jans huisman te Oud-
woude. In de proclamatie wordt dit stuk als volgt omschreven: Drie 

pondte greide aldaar tot naastlegers hebben de koij ten oosten, Evert Jans 

ten zuiden, vorige perceel ten westen en de Hre Scheltinga ten noorden 

beswaart met een halve landsfloreen met N 12 (…). Deze Evert Jans is 
dezelfde als de hierboven eerder genoemd Ewert Jans, de koopman 
te Collum die immers de eerder genoemde ‘koijses’ had gekocht, het 
perceel dat hier ten zuiden van ligt.

In 1788 is bij onderdeel 5 van Oudwoude FC 12 (eerder omschreven als 
perceel C 67) vermeld dat Abe Jans de eigenaar en gebruiker is van dit 
land en voor de oriëntatie hier wederom hebbende de Kooij ten oosten.
In 1798 is bij onderdeel 5 van FC 12 ook opgenomen hebbende de Kooij 
ten Oosten. En in de jaren 1818, 1828 en 1838 staat bij onderdeel 5 van 
FC 12 steeds Cornelis Ebbens Broersma genoemd als eigenaar en ge-
bruiker met de tekst hebbende de Kooi ten Oosten.
In 1850 is de tekst ineens anders, omdat nu bij FC 12 alleen de kadas-
trale nummers gebruikt worden. In dat jaar is Djurre Cornelis Broersma 
eigenaar en gebruiker van C 67 groot 1.50.20 ellen. Het woord kooi is nu 
verdwenen. Maar Jacob Steringa wist het in 2012 nog wel te noemen.

DE  ‘KOIJSES’  TOT  SLOT
Waar ligt nu de eerder genoemde ‘koijses’ precies? Kooiker Freerk Willems koopt dit land in 1712 ( zie noot 14 ). Zijn zoon Willem 
Freerks erft het en verkoopt het in 1766 aan het echtpaar Evert Jans en Janke Eetses te Kollum. En in 1800 wordt het door Janke 
Eetses weer verkocht.31 Janke Eetses weduwe wijlen Evert Jans woonende te Collum verklaart publiek bij strijkgelt verkogt en in waaren 

eijgendom overgedragen te hebben aan den Heere F.J.J. van Scheltinga wonende te Leeuwarden, zeekere ses pondematen greijdland 

gelegen agter de Wiegeest onder Outwoude hebbende tot naastleegers ten oosten den Heer Kooper, ten Zuijden en Westen Pieter Geerts 

Kloppenborg Erven, ten Noorden Kornelis Ebbes cum … genietende vrije Reed en Drift over Pieter Geerts Kloppenborg Erven, Pieter Euwes 

….. en Lauw Elzes Siccama landen tot op de weg en beswaart met Reed en drift van de Heer koopers drie pond land en de kooij, als mede 

belast met een landsfloreen; tien stuivers vijftien penningen dijksfloreen onder Collum en met huiringe tot sint petrij 1801 (…). Aldus 

verkogt en overgedraagen de voorschreven sespond Greijdland over het geheel voor een Zumma van drie hondert vijf en tagtig Gulden 

en 14 stuivers (…). Actum Collum den 30 October 1800.

Conclusie: De ‘koijses’ is nu helemaal te plaatsen. Het gaat om het perceel kadastraal bekend gemeente Westergeest sectie C 
nummer 80 groot 2.10.70 ha. De genoemde drie pondematen en de kooij liggen hier ten noorden van. Het gaat om het zuidelijk 
gedeelte van het perceel kadastraal bekend Westergeest sectie C num-
mer 66. Aangezien deze gronden in 1712 van Timen Timens zijn gekocht 
en ook belast waren met floreenrente die eveneens 
in de belastingkohieren van het complex van Timen 
Timens zijnde Oudwoude SC 13/FC17 voorkomen, 
kan niet anders geconcludeerd worden dan dat deze 
kadastrale nummers in 1850 onjuist geplaatst zijn bij 
Oudwoude FC 29 en Kollum Kerkeburen FC 153. Door 
deze onjuistheden in de Floreenkohieren, die vanzelf-
sprekend in HisGis zijn overgenomen, was het nodig 
een grondige analyse van feitelijke gang van zaken van 
de aan- en verkopen te maken. 

Zodoende is de lokatie van de vroegere eendenkooi ten noordoosten 
van Wijgeest toch te reconstrueren. Kijken we bij Googlemaps, dan zien 
we op perceel C 66 een plasje liggen. Onduidelijk blijft het of dit nu de 
in het verleden genoemde poel is of dat dit het restant de vroegere 
eendenkooi is.

Gerard Mast - 2012
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HISGIS  KADASTRALE  SITUATIE  1832  OUDWOUDE 

NOORD  VAN  DE  WIJGEEST

GOOGLE  MAPS ( 2012 ) MET PERCEEL  C 66 

TEN NOORDOOSTEN  VAN  WIJGEEST.

tijd van regenten en vorsten

C 66
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OVERZICHT  VAN  ENKELE  FAMILIELEDEN  MET  HUN  EENDENKOOIEN

Freerk Dirks, afkomstig van Giekerk (zoon van Dirk Willems), 1640 kooiker Hallum, 1645 Rijperkerk, 1659 Giekerk, 1662 Freerk 
coijcker Rijperkerk, 1664 kooiker Oenkerk. 

Kinderen:
Rinse Freerks, 1674 te Giekerk (20 jaar), 1694 te Giekerk, 1694 koopt kooi te Roodkerk van zijn schoonzuster Eelk Willems,
              1695/9 Roodkerk, 1696 1/3  eigenaar kooi Giekerk (nu Buismanskoai) en 1/3  eigenaar Rijperkerk (nu Kobbekoai), 
                  1698 1/3   eigenaar kooi Giekerk, 1698 Roodkerk gebruiker SC 17/FC 13, 1700 erven Rinse Freerks 1/3   kooi Giekerk. 
              Zijn vrouw Dominica Voskuil hertrouwt 1700 in Roodkerk met Gjolt Geerts en boert daar op FC 13.
              Kinderen:
                Catharina Rinses Voskuil x Jacob Sapes, 1699-1724 kooiker Kolkhuizen (Birdaard). Nazaten kooien daar tot 1802.
              Freerk Rinses, 1705-1710 kooiker op Ameland, 1714 bezit 1/8 van 1/3  van de kooi van Giekerk
              Rinse Rinses, 1734 en 1737 huisman te Roodkerk (FC 13), 1740 huisman te Genum, † Birdaard 1751/3.

Dirk Freerks,     1683 Roodkerk, 1690 Roodkerk, 1692 koopt kooiplaats te Oenkerk (Flareburen), 1694 kooiker te Roodkerk, † 1694 
             Roodkerk. Zijn vrouw Eelk Willems †1696 te Giekerk en bezit o.a. 2/3 van de kooi te Rijperkerk (Kobbekoai).
              Kinderen:
            Freerk Dirks, geb. Roodkerk en gedoopt aldaar 1673, 1696 kooiker Rijperkerk (Kobbekoai), 1705-1714 kooiker
         Wijgeest (Swarte Wei), 1713 koopt zijn kooi Rijperkerk, 1720, 1725 kooiker Rijperkerk, 1725 koopt kooi te
              Garijp (Sijgerswolde), 1737 kooiker Garijp, 1748 † Garijp.
             Sybren Dirks, 1718, 1728 medeëigenaar kooi te Giekerk, 1718, 1728 kooiker Kleine Geest op kooi Sint Anthony 
                              Gasthuis (nu Casteleinskoai), † 1734/5 Kleine Geest.

Willem Freerks, 1698 2/3 eigenaar kooi te Giekerk (Buismanskoai), † 1699 Giekerk, 1708  Willem Freerks wed. gebr. kooi Giekerk.
              Kinderen:
              Freerk Willems, 1674 geboren, 1700 kooiker te Giekerk (Buismanskoai), 1705, 1710 kooiker in Hallum, 1712 voor
                             1/3  deel eigenaar kooi te Giekerk, 1712 koopt eendenkooi NO van Wijgeest, 1749 kooiker te Oudwoude (Wijgeest)
              † 1765.
   Kinderen:
    Willem Freerks, erft de kooi NO van Wijgeest, 1768 verkoopt deze oude vogelkooi te Wijgeest.
   Gerrijt Freerks, koopt 1748 kooi te Kollumerzwaag, 1756 verkoopt zijn kooi te Kollumerzwaag.

NOTEN  BIJ  DE  DRIE  EENDENKOOIEN  VAN  OUDWOUDE

  1 - RAF Kollumerland Weesboeken inv.nr. 70 folio 378

  2 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 110 folio 50vo

  3 - Het nageslacht Brinkman en aanverwante families. 

        J. Nieuwenhuis, Stiens, juni 1993, blz. 127

  4 - RAF Kollumerland Personele goedschatting Oudwoude 1705

  5 - RAF Tietjerksteradeel Proclamatieboeken inv.nr. 58 folio 209

  6 - RAF Tietjerksteradeel Proclamatieboeken inv.nr. 59 foilo 365

  7 - RAF Kollumerland Recesboeken inv.nr. 24 folio 321

  8 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 113 folio 228

  9 - RAF Kollumerland Hypotheekboeken inv.nr. 135 folio 119vo

10 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 111 folio 285vo

11 - De eendenkooi bij de hel te Hallum, DRZ vestiging Noord, 

        Min. LNV, 2007. Gerard Mast. Zie blz. 61

12 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 111 folio 354vo

13 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 111 folio 377vo

14 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 111 folio 378

15 - RAF Kollumerland Hypotheekboeken inv.nr. 135 folio 96

ENKELE  FAMILIELEDEN

VAN KOOIKER FREERK DIRKS

16 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 111 folio 84

17 - RAF Kollumerland Hypotheekboeken inv.nr. 135 folio 52

18 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 111 folio 401

19 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 111 folio 449

20 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 111 folio 552vo

21 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 112 folio 63vo

22 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 112 folio 167

23 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 112 folio 320

24 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 113 folio 93

25 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 113 folio 395

26 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 113 folio 411

27 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 113 folio 418

28 - Enige opmerkingen over afpalingsrechten van eendenkooien

        in Friesland. G. Mast, 2000.

29 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 113 folio 401vo

30 - RAF Kollumerland Proclamatieboeken inv.nr. 114 folio 124

31 - RAF Kollumerland Hypotheekboeken inv.nr.140 folio 75vo

EINDPRODUCT  VAN DE  KOOIKER:  WILDE  EENDENBOUT  

door  GERARD  MAST
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ROCOCO  UIT  DOKKUM

AANVULLINGEN  OP

door  WARNER  B.  BANGA
               

PAULUS  OP  CYPRUS
De redactie kreeg een reactie van de heer Epie Kooistra, bewoner van 
de Halvemaanspoort 1, die ons er op attendeerde dat er onderaan het 
schilderij staat dat het gaat om Handelingen 13 : 11 en niet om Han-
delingen 26: Paulus voor Agrippa. 

11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang 

blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duister-

nis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden.

Handelingen 13: 6-12 speelt op Cyprus (!) en hierin spreekt Paulus de 
tovenaar Bar-Jezus/Elymas toe voor de landvoogd Sergius Paulus. De 
tovenaar verzette zich tegen de evangelieverkondiging en werd voor 
straf blind. Dit verhaal is inderdaad uitgebeeld, waarbij Paulus in het 
midden staat, de tovenaar links en rechts de landvoogd. 
Dit is een zeer ongebruikelijke afbeelding voor een schoorsteenstuk. 
Het stuk werd geschilderd door de Groninger schilder Luitjen Jacobs 
van der Werf, die ondertekende met L. van der Warf  en het jaartal 1753. 
Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) kent hem 
reeds als schilder van het Dokkumer schoorsteenstuk. Zie: http://www.

rkd.nl/rkddb/%28S%28alnr1ylbbp40aqevx5454rq5%29%29/detail.

aspx?parentpriref= 

MEER  INTERIEURSTUKKEN?
Omrop Fryslân heeft Sytse ten Hoeve in het programma Omnium 
geïnterviewd naar aanleiding van het artikel in De Sneuper. Mooie 
reclame voor onze vereniging! 
Mogelijk komen door deze media-aandacht en reacties van onze lezers 
nog meer fraaie historische Dokkumer interieurstukken boven water.

SCHOORSTEENSTUK  HANDELINGEN 13  VERS 11

In het artikel van Sytse ten Hoeve op pagina 11 in 
De Sneuper 109 is helaas een stukje van de tekst 
weggevallen boven de foto van een Dokkumer 
betimmering in het Openluchtmuseum te Arnhem:

RESTANTEN ANDERE BETIMMERINGEN 
Behalve de betimmeringen op Het Loo was er 
ook een soortgelijke betimmering van circa 1765 
uit Dokkum bewaard gebleven in het Nederlands 
Openlucht Museum te Arnhem. Hierover is niets 
naders bekend. Er zijn alleen foto’s van bewaard 
gebleven. 
De betimmering is in het museum in de Tweede 
Wereldoorlog bij de Slag om Arnhem verloren 
gegaan. Het zou mooi zijn als de herkomst nog 
eens zou kunnen worden vastgesteld. Daarover is 
namelijk niets vastgelegd.   

DOKKUMER  SCHOORSTEENMANTELSTUK  EN  BETIMMERING  

IN  HET  OPENLUCHTMUSEUM  IN  ARNHEM  ROND  1930

ONDERTEKENING  DOOR  L.  V.D.  WARF  IN  1753
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DIONE  DE  GRAAFF
Er zijn in ieder geval twee ‘bekende Nederlanders’ waar ik dezelfde 
voorouders mee deel. De eerste is sportpresentatrice Dione de Graaff. 
Zij was al eens in het programma ’Verre Verwanten’. Mijn gegevens gaan 
verder dan er in het programma werd getoond. Zij komt via de lijn van 5 
generaties moeders uit bij de Tjoelkers van Augustinusga. Via die lijn bij 
de Ytsma’s van Harkema Opeinde, waar ik ook vanaf stam.

Haar voorouder is dus ook Anna Folkerts Graetingha, wiens steen 
ingemetseld is in het baarhuisje te Buweklooster/Drogeham. Zie voor 
meer gegevens mijn artikel in De Sneuper december 2010 en op mijn 
website www.mattiebruining.nl

Onze gezamenlijk bekendste voorouder is Degha Grottingen geboren
rond 1440 te Surhuizum. Hij was landeigenaar. In het boek ‘Feanster 

Flucht’ van  S.J. van der Molen (pag. 8), is te lezen hoe hij ca. 1500 turf liet 
graven in Surhuisterveen. In 1543 is er een geschil tussen Folke Bottes 
en de abt van Gerkesklooster over het bezit van deze grond. Een ge-
tuige verklaarde dat Degha er meer dan veertig jaar geleden, zonder 
dat iemand protesteerde, turf groef. Met andere woorden: hij was de 
eigenaar van de grond en niet de abt. Folke was toen kerkvoogd van de 
Roomse kerk, toen nog de enige officiële kerk.

    Degha Grottingen  r. 1440
    Botte Deeges Grotinghe  r. 1466
    Folke Bottes Graetingha  r. 1495 x Auckjen
    Anna Folkerts Graetingha r. 1523 x Sjoerd Itsma
 Focke Sjoerds Itsma r. 1562   x   Eets Minnes   x   2e Sybrech Folkerts
 Lieuwe Fockes Itsma r.1595 x Antje Aelses   Folkert Itsma r 1620 x  Tiet Sytses
 Doed Itsma r.1628 x Heerke Fockens    Jan Ytsma 1655 x Ryckel Lammerts
 Focke Heerkes 1657 x Riemkjen Aages   Tiets Ytsma 1687 x Jan Jans
 Heerke Fockes 1682 x Trijntje Wietses   Jan Tjoelker 1711 x Sytske Wytses
 Riemke Heerkes 1717 x Jan Kasje    Jilles Tjoelker r. 1744 x Aafke v.d. Veer
 Johannes Kasje 1744 x Lolkje Tjerks    Jan Tjoelker 1774 x Ybeltje Meerstra
 Loltje Kasje 1773 x Focke Hoeksma    Antje Tjoelker 1811 x Hepke Veenstra
 Pieter Hoeksma 1804 x Maaike Rijpma   Ybeltje Veenstra 1836 x Klaas Faber
 Fokke Hoeksma 1831 x Geeske Kootstra   Antje Faber 1862 x Hermannus de Jong
 Jelle Hoeksma 1882 x Baukje de Graaf   Anna de Jong 1884 x Jan Faber
 Louw Hoeksma 1917 x Aafke Postma   Anna Faber 1909 x Eelhart Bakker
 Mattie Hoeksma  1958 x Jelle Bruining   Sadi Bakker 1942 x Jan de Graaff
        Dione de Graaff  1969

     
Via mijn beppe Baukjes kant komen we uit bij een andere gezamenlijke voorouder Wouter Liebbes: 
    Wouter Liebbes r 1665 x Lysbeth Sytses

 Sytse Wouters r. 1700 x Janke Klazes    Iebeltje Wouters r 1705 x Jan Binderts
 Minze Sytsma 1732 x Janke Stevens    Antje Kuipers 1744 x Pieter Meerstra
 Sibbeltje Sytsma 1767 x Hendrik Hopperus   Ybeltje Meerstra 1786 Twijzel
 Louw Hopperus 1795 x Antje Dijkstra   Antje Jans Tjoelker 1811 Augustinusga
 Baukje Hopperus 1835 x Rinze de Graaf   Ybeltje Veenstra 1836 Gerkesklooster
 Louw de Graaf 1858 x Sjoukje Stoker   Antje Faber 1862 Augustinusga
 Baukje Louwes de Graaf 1887 Buitenpost   Anna de Jong 1884  
 Louw Hoeksma 1917 Kooten    Anna Faber 1909 Leeuwarden
 Mattie Hoeksma 1958 Surhuisterveen   Sadi Bakker 1942 Middelburg
        Dione de Graaff 1969 Bussum
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DEZELFDE VOOROUDERS ALS...

DIONE DE GRAAFF & MARTIN BRIL door  MATTIE  BRUINING
       

DIONE  DE  GRAAFF   -  1969
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MARTIN  BRIL
Martin Bril is inmiddels overleden en is bekend geworden om zijn boek-
en en columns. De familie de Graaf woonde in de plaatsen: Westergeest, 
Driesum, Murmerwoude en Twijzel.

De gezamenlijke voorouder is Meindert Folkerts de Graaf, hij was een 
zoon van Folkert Luitjens en Jeltje Jans. Hij werd geboren in Murmer-
woude op 5 mei 1775. Trouwde op  25 jarige leeftijd met Trijntje Jurks 

(de Vries), 30 jaar oud, geboren op  26 mei 1770 te Westergeest. 
Ze kregen vijf kinderen, waarvan één jong overleed, en woonden in 
Driesum en Westergeest. Dochter Jeltje kreeg ongehuwd een kind. 

   
     Meindert Folkerts de Graaf 1775  x  Trijntje Jurks
  Jeltje de Graaf 1809        Folkert de Graaf 1801 x Janke Postma
  Rinze de Graaf 1833 x Baukje Hopperus   Meindert de Graaf 1831 x Lutske de vries
  Louw de Graaf 1858 x Sjoukje Stoker   Jelle de Graaf 1871 x Aukje Westra
  Baukje de Graaf 1887 x Jelle Hoeksma   Lutske de Graaf 1898 x Sijtze Pilat
  Louw Hoeksma 1917 x Aafke Postma   Jantje Pilat 1933 x Reinder Bril
  Mattie Hoeksma 1958 x Jelle Bruining   Martin Bril 1959 - 2009

De oudste De Graafs waren  arbeiders. Louw de 

Graaf begint in Twijzel een petroleumhandel. 
Meindert en Lutske sterven relatief jong, op 55 en 
47 jarige leeftijd. Ze laten dan 6 kinderen achter, de 
jongste is bij Lutske haar overlijden 6 jaar en 11 als 
ook vader sterft. Jelle trouwde al jong, Jelle was 20 
en Aukje 27 jaar. Een ‘moetje’ zoals dat toen heette, 
hun zoon Meindert werd al binnen twee maand 
geboren. 
Dochter Lutske trouwt met de veehandelaar Sijtze 

Pilat.  Deze Sijtze stond model voor Pake Sijtze uit 
het gelijknamige boek van Rienk van der Velde. 
Rienk was de zoon van Hendrikje Pilat, de zus van 
Sijtze. Rienk schreef dus zijn boek ‘Pake Sytse’ met 
zijn oom in gedachten; de pake van Martin Bril.

MARTIN  BRIL   - 1959  -  2009

HUISJE  VAN  LOUW  DE  GRAAF  IN  TWIJZEL

OMSLAG  VAN  ‘PAKE  SYTSE‘

DEZELFDE  VOOROUDERS  ALS...
Hebt u ook een beroemde of beruchte voorouder 
en wilt u uw familieonderzoek daarover publiceren
in De Sneuper?
Neem contact met ons op via: 

Uw tekst moet bewerkt zijn tot een artikel, het 
liefst meerdere illustraties bevatten ( .jpg ) en niet 
alleen bestaan uit rijen met namen en jaartallen.
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HET  SPROOKJE  VAN
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DE KOFFER VAN MATHILDE

Van mijn opa ‘s oudste zuster heb ik een grote dikleren koff er geërfd. Die zit vol met allerlei herinneringen aan haar avontuurlijke 
leven. Mijn oudtante Mathilde is de hele wereld rondgereisd. Nu is dat niets bijzonders , maar in haar tijd wel...

NAAR  ARGENTINIË 
Mathilde wordt geboren als Tjeerdtje Bouta op 22 oktober 1876 in Nes 
(Westdongeradeel) als dochter van Minne Jans Bouta (*12-12-1847 Niawier; 
 6-11-1929) en Tjeerdtje Eelzes de Jong (* 17-06-1851 Nes;  29-02-1919 
Oostmahorn), beiden liggen begraven te Nes. Het gezin is zeer arm en zeer 
godsdienstig. 
Als in 1889 de gelegenheid zich voordoet om gratis te emigreren naar 
Argentinië, wordt de overtocht geregeld. De ouders met vier zoons en 
drie dochters komen in Rosario terecht. Het wordt een miserabele tijd, 
want van de beloofde huisvesting en werk komt niets terecht. De vijf 
jongste kinderen sterven daar in 1891 binnen één week aan de cholera. 
Wat een verdriet en teleurstelling. De oudste drie kinderen overleven 
het: Dieuwke (* 1873 te Nes), Eelze (* 1874 te Nes) en Tjeerdtje. Dieuwke 

trouwt in 1892 in Argentinië met de Deen Peter Petersen; zij blijft in Argentinië wonen in zeer eenvoudige omstandigheden. 
Eelze en Tjeerdtje gaan met hun ouders in december 1892 terug naar Friesland. Daar worden nog twee zoons geboren: Jan, mijn 
opa (* 1893 te Nes) en Wytze (* 1896 te Anjum).  Oudste zoon Eelze (* 30-11-1874 Nes;  16-03-1963 Engwierum) trouwt met 
Hielkje Klaver en gaat in Engwierum wonen en werken als landbouwer. Zij krijgen een dochter, die net als onze hoofdpersoon 
heet. Eelze is de enige die in Friesland blijft wonen.

Tjeerdtje heeft blijkbaar een avontuurlijk karakter. Zij gaat als 19-jarige in augustus 
1896  terug naar Argentinië. In haar eentje maakt ze de lange zeereis naar Rosa-
rio, waarschijnlijk om haar zus Dieuwke bij te staan bij haar derde bevalling. Van 
Dieuwkes drie kinderen is uiteindelijk alleen de jongste zoon Eduardo, geboren in 
december 1896, blijven leven. Misschien wel mede door de zorg van Tjeerdtje. In 
de koff er vond ik een stempelafdruk van Eduard P. Petersen ‘Hollandschen Zondag-
school’ te Buenos Äyres. Blijkbaar heeft Dieuwke aan haar zoon zowel de taal, als de 
godsdienst der vaderen doorgegeven.

LIEFDE  VOOR  HET  LEVEN
Dan gebeurt er iets, wat wel op een sprookje lijkt. Tjeerdtje Bouta maakt kennis 
met de Deense reder Ludwig Bach. Het is van beide kanten de grote liefde voor 
het leven. Ze trouwen op 20-12-1898 in Rosario. Ik heb nog twee krantenberich-
ten van de trouwdag. Daarin staat dat alle schepen in de haven versierd zijn met 
vlaggen, omdat Ludvig Bach heel bekend en immens populair is in de scheepsge-
meenschap van Rosario. Bij de Burgelijke Stand is zijn zakenpartner van de fi rma 
Bach and Nielse of Rosario, Mr. T. Greenless, getuige. De kerkelijke inzegening is 
in de Engelse Kerk, die ook geheel versierd is. Daar wordt de huwelijkse knoop 
gelegd door Pastor Koch. Zo staat het in de krant: “the nuptual knot was tied by 

Pastor Koch”. Grappig, dat doet me denken aan het Friese gebruik van het zilveren 
knottekistje in de doek, waarvan de vrouw, als ze wil trouwen, de knoop aantrekt.

Sinds haar trouwen heet ze voortaan Mathilde of Mathilda Bach. Ik ben naar haar 
genoemd (Mathilda - Hilda). Een beetje onwennig staat ze als bruid op de foto, op 
haar paasbest met een beetje boerse, waarschijnlijk zelfgemaakte kleding. 
Al snel went ze aan het mondaine leven als mevrouw Bach, want haar man Ludwig 
is niet gewoon aardig bij kas, maar steenrijk. Een hele omschakeling voor een Friese 
jonge  vrouw, die het grootste deel van haar leven in armoede geleefd heeft.  Ze wordt 

een echte dame, met een uiterst modieuze garderobe. 
Het echtpaar betrekt een prachtige villa in Rosario. 
Voor Tjeerdtje is de tijd van armoede defi nitief voorbij.

wordt vervolgd

door  HILDA BOUTA
     

HUTTENDORP  ARGENTINIË
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door  RUDOLF  J.  BROERSMA
tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk

DE  DORPSWAPENS  VAN

AALSUM  &  ANJUM 

DE  DORPSWAPENS  EN  -VLAGGEN  IN  DONGERADEEL 1

In 1987 kwamen de Kulturele Kommisjes Dongerdeel East en West met het 
initiatief tot het ontwerpen en vaststellen van dorpswapens en –vlaggen 
voor de gemeente Dongeradeel. De Fryske Rie foar Heraldyk werd gevraagd 
hieraan mee te werken. Na verscheidene overleggen met verenigingen van 
dorpsbelangen konden begin 1988 de definitieve ontwerpen aan het ge-
meentebestuur worden voorgelegd, met als resultaat dat de wapens en 
vlaggen op 28 januari 1988 door de gemeenteraad konden worden vast-
gesteld.
Waar mogelijk kregen de dorpswapens en/of de vlaggen gemeenschap-
pelijke kenmerken in de vorm van een schuindeling of schuinbalk, waarbij 
de richting van de schuindeling werd gebaseerd op de schuinbalken in 
de wapens van de voormalige gemeentes waarin de betreffende dorpen 
voor de gemeentelijke herindeling van 1984 lagen.

Zo kregen de dorpen uit de voormalige gemeente Oostdongerdeel een 
linkerschuindeling of linkerschuinbalk en de dorpen uit de voormalige 
gemeente Westdongeradeel een schuinbalk of –deling. Ook het metaal 
zilver en de kleur blauw van de wapens zijn in de meeste gevallen afgeleid 
van de betreffende gemeentewapens. Alle wapens en vlaggen zijn gereg-
istreerd in het Genealogysk Jierboek 1988, met uitzondering van Oostma-
horn de Skâns (GJ 2008).

AALSUM
De basis van het ontwerp van wapen en vlag van Aalsum wordt gevormd 
door het rad, het belangrijkste attribuut van St. Catharina (van Alexandrië), 
die volgens de opschriften van de kerkklok de  kerkpatroon geweest is. Daar-
naast symboliseert het rad ook de vorm van de landerijen, die radiaal rond 
de kerk liggen. Het rad wordt vergezeld door wapenfiguren uit de wapens 
van de families Sirtema van Grovestins en Mockema (Mockema State). De 
gouden ster op blauw van Sirtema en de lelie van Mockema, waarbij de 
kleuren in het dorpswapen omgekeerd zijn aan die van het familiewapen 
(zilveren lelies op blauw). De schuine deling van wapen en vlag is een ver-
wijzing naar de linkerschuinbalk in het wapen en de vlag van de voormalige 
gemeente Oostdongeradeel, waarin Alsum destijds lag. Blauw en zilver zijn 
tevens de kleuren van het voormalige gemeentewapen. 
De vlag is een afleiding van het wapen, waarbij de ster en de lelie zijn weg-
gelaten. Het aantal spaken van het rad in de vlag is om esthetische redenen 
op zes gehouden. 

ANJUM
Voor het ontwerp van wapen en vlag van Anjum is teruggegrepen naar de 
destijds aanwezige adel. De lisdodden zijn ontleend aan het wapen van de 
familie Holdinga, die bij het dorp de stins Holdingaburg had. Van het Holdin-
gawapen komen verschillende kleurvarianten voor, waarbij hier is gekozen 
voor een zilveren veld met groene lisdodden. De blauwe en zilveren palen 
zijn afkomstig uit het wapen van de familie Schwarzenberg thoe Hohenlans-
berg, die ook op Holdingaburg heeft gewoond. Blauw en zilver zijn tevens 
de kleuren van het voormalige gemeentewapen.

De vlag is van het wapen afgeleid, waarbij de palen uit het onderste deel van 
het wapen zijn gekanteld en hier liggende banen zijn geworden. Ook hier is 
de schuine deling een verwijzing naar de linkerschuinbalk in wapen en vlag 
van de voormalige gemeente Oostdongeradeel, waarin Anjum destijds lag. 

DORPSWAPEN  ANJUM
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MEINDERSMA’S

door  SAKE  MEINDERSMA
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PROVISIONELE  VEILING
Op 10 februari 1838 doen de erven Bote Hessels 
Tamboezer: Antje Koopman, Ynske Botes Tam-
boezer, Jiske Botes Tamboezer gehuwd met Eeltje 
Jan Boersma en Pieter Baukes Sjoerdstra, wedn. 
Van Maaike Tamboezer, te Ee tevens voogd over 
Doetje, Bote, Antje en Johannes Pieters Sjoerdstra 
hun onroerend goed van de hand. 

Bij de provisionele veiling wordt geboden voor: 
- Een huizinge met bakkerij, Ee no. 29, kadastraal 
bekend nummer gemeente Ee, sectie C nr.170 en 
171, door Gosse Jans Jilderda te Ee  ƒ 922,-  
- De rog- en pelmolen, kad.nr. Ee, C172, door Ernst 
Wiggers Meindersma te Paesens  ƒ 3810,-.
- Een pakhuis met woning Ee no.30, kad. nr.C 175 
en C175A, door Fetze Eelkes Meindersma ƒ 911,-.

FINALE  VERKOPING 
Bij de finale verkoping op 10 februari 1938 wordt na samenvoeging van de drie percelen Meindert Ernstes Meindersma, 
bakker in Kollum, koper voor  ƒ 7584,-. De erven Bote HesselsTamboezer doen nog meer onroerend goed van de hand. 
Vermelding hiervan is voor dit artikel niet van belang. Meindert Ernstes komt in 1838 naar Ee. In 1844 krijgt hij middels een 
legaat de bakkerij Ee no. 88 van zijn oom Douwe Wiggers Meindertsma. 
Op 3 september 1841 verkoopt Meindert Ernstes de molen aan zijn zwager Dirk Gale Johannes Meijer en zijn zuster Berber 
de molen en het pakhuis met woning, Ee no.30, voor  ƒ 5000-. De huizinge met bakkerij, Ee no. 29, blijft in zijn bezit. In de 
verkoopakte wordt opgenomen dat de verkopers zich verplichten de hun toebehorende huizinge met bakkerij staande 
naast de molen niet hoger op te trekken, buiten de schoorsteen, dan tot ene hoogte van zes Nederlandsche ellen. 

SITUATIEKAARTJE  VAN  EE  IN  1832  -  HISGIS /  AUTEUR

BAKKERIJ  VAN   DOUWE  WIGGERS  MEINDERSMA
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DE  MEIJERS 
Op 13 mei 1846 komt de huizinge met bakkerij, Ee no.29 ook in bezit van Dirk Gale Johannes Meijer en Berber Meindersma. 
Het gaat blijkbaar niet goed met de Meijers. Op 7 januari 1850 wordt een andere zwager van Dirk Gale Meijer, Bokke Ernstes 
Meindersma uit Nijkerk aangesteld als bewindvoerder over de persoon en goederen van Dirk G(e)ale Johannes Meijer. Het jaar 
daarop, op 10 april 1851overlijdt Berber Meindersma. 
Vervolgens wordt op 11 oktober de molen met de twee huizen no. 29 en 30 verkocht. Verkopers zijn dan Meindert Ernstes 
Meindersma te Ee, curator over de persoon en goederen van Dirk Gale Johannes Meijer en zijn broer Bokke Ernstes Meinder-
sma te Nijkerk, toeziend curator. Koper is hun neef Fetze Eelkes Meindersma te Ee voor  ƒ 9725,-.

PIETER  FETZE  &  FETZE  EELKES
Als de zoon van Fetze, Pieter Fetzes, in 1855 trouwt, is hij molenaar in Ee. Dat blijft hij tot 1860, want in november 1859 maakt 
notaris Witteveen in Metslawier een huurcontract op waarin Fetze Eelkes de molen met de woningen no. 29 en 30 voor vijf jaar 
verhuurt aan Johannes Klazes Huizinga uit Hallum. E.e.a. in gebruik bij Pieter Fetzes Meindersma. De huur bedraagt  ƒ 751,- per 
jaar. Ingaande 1 mei 1860. Onderhoud inclusief herstel van schade door brand komt voor rekening van de huurder. Schade 
door onweder is voor rekening van de verhuurder. Over een bakkerij in no.29 wordt niet meer gesproken. Er is dan sprake van 
een huizinge met knechtwoning met stalling voor vier koeien en een paard. 
Pieter Fetzes wordt boer op De Keeg bij Wierum. Fetze Eelkes overlijdt in 1867. Zijn erven: Tjalling Jans Alberda te Ee, Berend 
Willems Terpstra te Ee, Pieter Fetzes te Wierum en Douwe Fetzes te Ee, verkopen de koren- en pelmolen, twee huizen erf en 
grond in 1871 aan Johannes Klazes Huizinga gehuwd met Tietje Jans Keestra voor ƒ12.000,-

DE  HELE  KETEN  IN  HANDEN
De Meindersma’s hadden in Ee, als het om brood gaat, de hele keten in 
handen. Ze bezaten de grond waarop ze het graan verbouwden dat ze 
vervolgens in een eigen molen maalden en ze bezaten ook de bakkerij 
waarin ze het brood bakten.

In 1901 wordt de boedel van Johannes Klazes Huizinga gescheiden, 
daaronder een molen, huis en erf.  In 1903 overlijdt Johannes Klazes 
Huizinga. Zijn zoon Jan Johannes Huizinga verkoopt de molen met 
veestalling en woning erf en hok in 1908 voor  ƒ 6100,- aan Sake Goffe 
Venema uit Giekerk. De knecht en zwager van Venema,  Johannes Visser, 
wordt later eigenaar van de molen. Hij is met zijn zoon Hylke nog steeds 
eigenaar als de molen in september 1962 door brand verloren gaat.

MOLEN  VAN  EE  1890  -  FOTO  COLLECTIE DOUWE A. ZWART
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EINDE  VAN  DE  MOLEN  VAN  EE  IN 1962  -  FOTO:  COLLECTIE WARNER B. BANGA
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DE  OORLOGSSLACHTOFFERS
door  MARISSA  KIKSTRA

          

HET  OORLOGSMONUMENT  TE  DOKKUM
Wie zijn de zeventien oorlogsslachtoffers die op het oorlogsmonument 
staan op het Noorderbolwerk in Dokkum? Op dit monument staan de 
namen van twintig slachtoffers van de fusillade bij de Woudweg en de 
veertien slachtoffers die zijn omgekomen door verzet. Bij de zeventien 
oorlogsslachtoffers staan geen namen. Het 4 mei-comité van Dokkum 
heeft mij gevraagd om te onderzoeken wie die zeventien oorlogs-
slachtoffers zijn op het monument. 
Ook al is dit al zo lang geleden, dit vreselijke drama mag nooit vergeten 
worden. Het moet doorverteld worden van generatie op generatie, over 
hoe moeilijk het leven was in die tijd en hoe er een eind aan het leven 
van vele mensen werd gemaakt. We moeten respect hebben voor de 
mensen die in de jaren 1940-1945 voor onze vrijheid hebben gestreden. 
Deze mensen moeten herdacht blijven, zij hebben voor onze toekomst 
gevochten.

Het monument waar het allemaal om draait, is het oorlogsmonument 
op het Noorderbolwerk te Dokkum. Het is in 1949 ontworpen door Nel 
Bakema uit Haarlem en is gemaakt ter nagedachtenis aan de burgers 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog om zijn gekomen. Het monument 
is een bronzen beeld van twee mannen, bovenop een witmarmeren 
vierkante zuil, bekroond met vier reliëfs waarop de bezetting, het verzet, 
de hulp aan onderduikers en de vreugde van de bevrijding worden uit-
gebeeld. De tekst aan de voorzijde van het monument:
Dy `t mei trienen siedzje, sille sjongend sichtsje
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De tekst aan de linkerkant van het monument:

20 burgers werden te Dockum gefusilleerd op 22-1-1945

J. v. DIJKEN   D. ADLER

L. HULSHOFF   H. KROLIS

J.W. BUKERS   J. RUINEN

H.E. BLAAUW   G. POSTMA

H. BOERSEMA   A.E. SACHS

H. WOLDRING   H. LOMMERT

H.I. v. GELDER   W. MOORMAN

A. FRENSDORF   E. MEINSMA

A. HEUDENRIJK   J. DUURSMA

H.F.W. KROHNE   F. WALTERS

De tekst aan de rechterkant van het monument:

14 medeburgers vielen door hun verzet

I. de BEER   J. DROST

J.W.B. COHEN   K. v. DIJK

J. v. DIJKEN   J.J. ERICH

J. GLAS    L. HULSHOFF

J. LEMSTRA   S. LOLKEMA

P. WOUDSMA   W. WOUDSMA

J.J.C. TERWISSCHA v. SCHELTINGA

J. LOLKAMA

ONDERZOEK  NAAR  DE  OORLOGSSLACHTOFFERS
Op de achterkant van het monument staat: 17 STIERVEN ALS OORLOGS-

SLACHTOFFER 1940-1945 DOCKUM.  Maar wie zijn de zeventien die stierven
als oorlogsslachtoffer? Wat was de oorzaak hiervan? Wat deden ze voor 
de kost? Hoe oud waren ze toen ze stierven? Maar ook, waarom staan 
deze zeventien namen niet op het monument; iemand moet dit toch 
geweten hebben? 
Op verzoek van het 4 mei-comité van Dokkum heb ik geprobeerd om er 
achter te komen welke zeventien namen er op het oorlogsmonument 
horen te staan. In het begin van mijn onderzoek ben ik  naar het Streek-
archief geweest en heb om hulp gevraagd. De heer Boersma wilde mij 
graag helpen en heeft mij verschillende boeken gegeven. Ook mocht ik 

in het archief kijken en vond ik brieven die geschreven zijn door de beeldhouwster van het oorlogsmonument, Nel Bakema, 
en door de Oorlogscommissie van Dokkum.  In deze brieven waren enkele aanwijzingen te vinden.  Ook vond ik in het boek 
‘Tekens aan de weg - Tekens aan de wand’  van C. Reitsma en het boek  ‘Een laatste saluut’  van Jack Kooistra aanwijzingen. Met 
behulp van internet kwam ik stukje voor stukje verder met mijn onderzoek.

Dit artikel is een samenvatting van het profielwerkstuk van de havo-

leerling Marissa Kikstra aangevuld met de informatie van anderen:
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AANWIJZINGEN  BIJ  HET  ONDERZOEK
AANWIJZING 1 
In ‘Tekens aan de weg - Tekens aan de Wand’ van C. Reitsma staat op blad-
zijde 58: ‘Het reliëf aan de oostzijde bestaat uit twee delen, links het binnen-

dringen van een huis door de Duitser, waarbij de vrouw de man beschermt. 

De rechter helft geeft het resultaat aan van vele huiszoekingen. De man of 

onderduiker wordt weggevoerd.’  Op heel veel monumenten is uitgebeeld 
dat de Duitsers een huis binnendringen en dat de vrouw voor haar man gaat staan, om hem te beschermen. 

AANWIJZING 2 

In een brief van Nel Bakema staat: … ‘5. op de voet zullen op zijn minst twee reliëfs verwerkt worden; het ene voorstellende het 

wegrukken van den illegalen strijder uit huis en gezin …’  Dit geeft het zelfde weer als aanwijzing 1. Deze zin komt uit een brief 
van Nel Bakema, van 17 januari 1947. Ze stelt haar ideeën voor over het oorlogsmonument dat zij gaat beeldhouwen, aan de 
Commissie in Dokkum. De brief is gericht aan Dhr. C. Blanksma.

AANWIJZING 3

Aantekening of brief van Nel Bakema: ‘op reliëf 3. Het wegvoeren door  Duitsers van slachtoffers ten gevolge van het vinden van wa-

pens op een boerderij onmiddellijk bij Dokkum.’  Deze ‘vele huiszoekingen’ gaan over een boerderij onmiddellijk bij Dokkum, in dit 
geval de boerderij van Benedictus bij Aalsum. Welke mensen waren hierbij betrokken? [Benedictus werd gewaarschuwd dat 
er een huiszoeking op zijn boerderij was; hij werd gewaarschuwd, maar in de jas van Geale Postma vond men een kogel...RED] 

AANWIJZING 4

Brief van Nel Bakema aan Dhr. Katsma op 18 oktober 1948: ’Het tweede reliëf voorstellende: het vinden van de geweerpatronen en 

het wegvoeren der gevangenen, losscheuring van het gezin, zijn twee tafereelen samengebracht in één reliëf. Voornamelijk omdat het 

tweede tafereel een direct gevolg was van het eerste. Toch moeten ze afzonderlijk worden bekeken. Ten eerste zien we, eenvoudig en 

sober weergegeven, bij het plotselinge binnendringen van enkele ‘duitschers’, de vrouw des huizes zich vóór haar man plaatsen als om 

hem te beschermen voor het naderen den onheil. Persoonsbewijs en andere papieren moeten worden getoond, maar helaas, de jas 

met de bewuste patronen kan niet worden verstopt en wordt bij huiszoeking dan ook gevonden. Het onvermijdelijke gebeurt en zooals 

te zien is op het tweede gedeelte van het eerste reliëf, de boer wordt gevangen genomen en weggevoerd. De losscheuring van het gezin. 

Vrouw en kinderen blijven troosteloos achter.’ Hier heeft Nel Bakema het over ‘de boer’. Dus één persoon en een man. Deze man 
heeft een vrouw en kinderen, die achterblijven. Maar ook in deze brief worden er geen namen genoemd.   

AANWIJZING 5

In ‘Een laatste saluut’ van Jack Kooistra staat op bladzijde 377: ‘Geale Postma, werd op 

zaterdag 13 januari 1945 op de boerderij van zijn werkgever Rindert Benedictus te Aalzum 

gearresteerd. In zijn aan de kapstop hangend jasje vonden de Duitsers een kogel van Engelse 

makelij. Samen met enkele langs de boerderij passerende mannen moest de hooiberg van 

de boer worden omgezet. Daarin werden vanuit Engeland gedropte wapens verborgen, die 

inderdaad werden ontdekt. Daarmee was zijn lot bezegeld.’  
Hieruit concludeer ik dat Geale Postma de man was op de boerderij en dat hij bedoeld 
wordt op het reliëf aan de oostzijde, waaronder de tekst ’17 oorlogsslachtoffers’ staat. 
Maar hoort hij wel bij de zeventien oorlogsslachtoffers, want hij staat al vermeld op het 
monument bij de 20 burgers die gefusilleerd zijn in Dokkum? En ook: Geale Postma 
was een Driesumer. Dus nee, hij hoort niet bij de zeventien oorlogsslachtoffers!

AANWIJZING 6

Brief aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, geschreven door Nel 
Bakema op 23 december 1947: …’3. al de ingezetenen van Dockum die door de een of 

andere oorlogshandeling het leven verloren, en waarvan alleen het aantal, en dus niet de 

namen, op het voetstuk zal worden vermeld,’  Dit is een belangrijke aanwijzing, omdat ik 
uit deze brief kan halen, dat de oorlogsslachtoffers allen Dokkumers waren!

AANWIJZING 7

Brief geschreven door Nel Bakema op 18 oktober 1948: ...‘Dit woord vertelt dat die zeventien uit ons midden dus uit Dockum afkomstig 

zijn en houdt tegelijkertijd in dat niet allen in hun stad maar in verschillenden streken kunnen zijn omgekomen, gezien ook het achterwege 

blijven ener plaatsaanduiding.’  Hier wordt nogmaals verteld dat álle zeventien slachtoffers uit Dokkum afkomstig zijn én, erg belang-
rijk, ze zijn niet allen in Dokkum vermoord, maar dus ook in andere streken!

AANWIJZING 8

Boekje ‘Opdat wij niet vergeten… Dockum 1940-1945’,  door ‘De Commissie’: ‘Relief Oostzijde. Het onderschrift geeft aan, dat er 

17 medeburgers stierven als oorlogsslachtoffer. Hieronder zijn meegeteld allen die zijn omgekomen als gevolg van oorlogsom-

standigheden, zoals gedwongen tewerkstelling in Duitsland of als gevolg van het standrecht zijn doodgeschoten in Mei 1943.’ De 
laatste zinnen zijn nieuw en van belang en geven aan onder welke omstandigheden de 17 slachtoffers zijn omgekomen. 
Nu op zoek naar de 17 Dokkumer oorlogsslachtoffers.

GEALE  POSTMA  1921 - 1945



WIEBREN  TJEERD  KOOISTRA  1860 - 1945
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SLACHTOFFERS  VAN  DE  MEI-STAKINGEN
Het is 29 april 1943, de dag van de oproep tot algehele staking (onder andere van de boeren). De aanleiding daarvoor was de 
bekendmaking van generaal Christiansen dat Nederlandse oud-militairen (die gevochten hadden in mei 1940) zich moesten 
melden voor krijgsgevangenschap en arbeidsinzet in Duitsland. Die onverwachte oproep aan 300.000 militairen sloeg in als 
een bom. Niemand had dit verwacht en als reactie hierop, kwamen de april-meistakingen, ook in Friesland! Daarom hadden 
de Duitsers een samenscholingsverbod ingesteld. Dit betekende onder andere dat je niet met meer dan twee mannen tegelijk 
mocht staan praten, want dit was verdacht.    
Op 3 mei 1943 gebeurde het in Dokkum toch, dat er een groep mannen, ongeveer twintig, tegelijk bij elkaar stond te praten. 
Hierbij waren onder andere Germ Ronner, Jouke Zijlstra, Herman Adema en Wiebren Kooistra. Alle vier werden ze neergeschoten 
bij de Woudpoortsbrug in Dokkum, door leden van de SD. Germ en Jouke overleden ter plaatse. Herman werd naar het zieken-
huis in Leeuwarden gebracht en overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. Wiebren herstelde nooit meer van zijn 
verwondingen en overleed na de oorlog. Deze vier zijn op 3 mei 1943 het slachtoffer geworden van de oorlog en nog niet met 
naam genoemd op het monument; ze horen ongetwijfeld bij de zeventien oorlogsslachtoffers. Ook Jack Kooistra bevestigde 
mijn idee dat deze vier slachtoffers op het oorlogsmonument te Dokkum horen te staan. 

Jouke Zijlstra

Geboren op 15 januari 1870 te Dokkum. Trouwde met Elizabeth van der Veen. Hij was los arbeider, maar is ook venter en sjouwer-
man geweest. Hij overtrad het samenscholingsverbod voor het brugwachtershuisje in de Keppelstraat te Dokkum. De Duitse 
patrouille zag dit en de groep werd beschoten. Een van de muur afketsende kogel trof hem dodelijk in het hoofd. 

Germ Ronner

Geboren op 1 oktober 1923 te Dokkum. Hij woonde op het Zuiderbolwerk en was ongehuwd. Hij was houtkapper bij Houthandel 
D.P. Oberman in Dokkum. Ook Germ maakte deel uit van de groep die bij de Woudpoortsbrug stond te praten. Ronner stierf ter 
plaatse door een schot door zijn hart.

Herman Adema

Geboren op 7 april 1877 te Onstwedde. Hij woonde te Dokkum en was gehuwd met Maria Reeder. Hij was sigarenmaker. Hij 
raakte bij de beschieting bij de Woudpoort zwaar gewond, onder andere in zijn been. Adema had al ernstige hartproblemen 
en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Hier overleed hij op 15 mei 1943.

Wiebren Kooistra

Geboren op 31 augustus 1860 te Bolsward. Hij was gehuwd met Adriana 
Douwma en was lompenhandelaar. [Kooistra was met zijn hondenkar 
een bekende verschijning in de gehele regio. RED] Hij was een goeie 
kaatser en won twee keer de PC, de belangrijkste kaatswedstrijd in Frys-
lân. Kooistra raakte ernstig gewond bij de beschieting op 3 mei 1943. Hij 
is van deze verwondingen nooit meer hersteld en liep tot aan zijn dood 
op krukken. Hij stierf op 6 december 1945 te Leeuwarden. 

SLACHTOFFERS  VAN  ‘HET MENSELIJK SCHILD’
In het boek ‘Geschiedenis van Dokkum - hart van Noordelijk Oostergo’  van 
Meindert Schoor vind ik nog twee namen: … ‘Een paar honderd meter 

verderop aan de Hantumerweg is een woning ontruimd: de Duitse bewo-

ners zijn op weg gegaan naar Holwerd. Volgens de verhalen zou daar een 

trein staan die Duitsers en landwachters naar Leeuwarden moest brengen. 

Landwachters die vanuit hun stamcafé De Benthem op de Diepswal naar 

Holwerd wilden, waren bij Raard op verzet gestuit. Ze zijn daarna met een auto naar Dokkum teruggekeerd, waar ze op de Altenastreek 

kruidenier Alle Pranger in de hiel hebben geschoten. Pranger was zodanig gewond dat hij niet mee kon op de auto als dekking. Even 

verderop hebben de landwachters de jeugdige Piet Eekhoff en de veel oudere Oege Monsma uit Broeksterwoude opgepakt. De twee 

zijn op de bumpers van de auto gezet als schild voor de vluchtende landwachters. Op de Woudspoortbrug is de auto door verzets-

mensen die onder een treinstel in dekking lagen onder vuur genomen. Piet Eekhof werd dodelijk getroffen, Monsma is zes dagen later 

aan zijn verwondingen overleden. De auto was geheel vernield en de landwachters zijn Dokkum ingevlucht. Kort daarna zijn ze gepakt.’

Piet Eekhoff

Piet Eekhoff is geboren op 13 juli 1929 te Dokkum. Toen het oorlog was zat Piet nog op school. Toen de bevrijding van Dokkum 
op 14 april 1945 was, is Piet Eekhoff samen met Oege Monsma op de auto gebonden van twee landwachters. Het was als het 
ware een menselijk schild. Piet overleed ter plaatse, na het vuurgevecht tussen de verzetsmensen en de landwachters.

Oege Monsma

Geboren op 11 augustus 1888 te Broek onder Akkerwoude (Broeksterwoude). Monsma was 25 jaar werkzaam bij kunstmesthandel 
Kits in Dokkum, maar woonde met zijn dochter Tietsje in Broeksterwoude. Hij was weduwnaar en wilde naar zijn zoon Ate aan de 
Streek. Bij het vuurgevecht tussen de NBS en de Landwachters werd hij geraakt. Hij stierf niet gelijk, maar werd bij de familie Hac-
quebord ondergebracht aan de Stationsweg in Dokkum. Vanuit hier werd hij per boot via Burgum naar Leeuwarden overgebracht 
naar het ziekenhuis. Hier overleed hij op 20 april 1945 aan zijn verwondingen, ( Foto op bladzijde 29 via dochter Tietsje ).
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SLACHTOFFERS TEN GEVOLGE VAN TEWERKSTELLING
In de Tweede Wereldoorlog werden arbeiders uit de bezette gebieden tewerkgesteld in Duitsland. In eerste instantie was de 
tewerkstelling vrijwillig, maar dat leverde niet voldoende arbeidskrachten op. In maart 1942 werd een verordening aangenomen 
over verplichte tewerkstelling in Duitsland. Veel arbeiders keerden illegaal terug en doken onder. Vanaf mei 1943 werden alle 
mannen tussen 18 en 35 jaar verplicht zich voor werk in Duitsland aan te melden. Wie zich niet aanmeldde werd gestraft. Vanaf 
oktober 1944 werden er ook razzia’s gehouden om mannen op te sporen om in Duitsland te gaan werken. De laatste grote actie 
was in januari 1945. Toen moesten alle mannen tussen 17 en 40 jaar zich melden voor deportatie naar Duitsland. In het boek ‘Een 

laatste saluut’ van J. Kooistra staan verschillende inwoners van Dokkum, die slachtoffers zijn ten gevolge van tewerkstelling en 
dus bij de zeventien oorlogsslachtoffers horen: 

Johannes Bakker

Geboren op 15 februari 1922 in Dokkum. Hij was ongehuwd en zoon van Luit Bakker en Renske de Beer. Hij was kappersbe-
diende bij de firma C. Bergsma in Dokkum. Johannes werd verplicht te werk gesteld in Duitsland en kwam terecht in Wittenberg. 
Daar liep hij hongeroedeem en longontsteking op. Hij mocht naar huis en werd opgenomen in het Diaconessenziekenhuis in 
Leeuwarden vanwege zijn zwakke gezondheid. Hier is Johannes gestorven aan de gevolgen van de ziekte op 23 februari 1944. 

Ruurd Pranger

Geboren op 28 december 1917 te Akkerwoude. Hij woonde in Dokkum op de Stenendam D-301. Hij was ongehuwd, maar 
verloofd met Christina Visser. Hij was automonteur. Ruurd is in september 1942 gearresteerd wegens diefstal van acht schapen. 
Na een vonnis van anderhalf jaar tuchthuisstraf werd hij overgebracht naar een gevangenis in Duitsland. Hier werd hij ziek en 
keerde terug. Enkele weken heeft hij thuis verzorging gehad, in Dokkum. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis te 
Kampen, hier overleed hij op 25 februari 1943.

Sietze Kooistra

Sietze is geboren op 23 december 1919 te Dokkum. Hier woonde hij dan ook. Hij was 
ongehuwd. Kooistra was spoorwegarbeider en op een trein tewerkgesteld, hij bevond 
zich in een onbeveiligde positie. De trein passeerde een tunnel, Sijtse sloeg met zijn 
hoofd tegen de tunnelwand en was opslag dood. Hij overleed op 10 oktober 1944 tussen 
Halberstadt en Vienenburg, Landkreis Goslar in Duitsland. [Sietze was een kleinzoon van 
Wiebren Kooistra en eveneens een verdienstelijk 1e klas kaatser in 1941 en 1942 - RED]

Gerrit van Wageningen

Geboren te Dokkum op 16 oktober 1920. Hij woonde in de Keppelstraat en was onge-
huwd. Gerrit was monteur en lid van de Christelijke Mandoline- en Reciteerclub Victoria 
in Dokkum. Hij zat van 25 september 1942 tot 6 maart 1943 gevangen te Magdeburg 
in Duitsland. Hier werd hij ziek en is naar Dokkum teruggezonden, hier overleed hij  aan 
zijn ziekte op 2 april 1943.

Hendrik Dortmond

Woonde te Dokkum, maar werd geboren in Geldermalsen op 26 september 1897. Hij 
was getrouwd met Dieuwke van der Hoek en was sigarenmaker. Hendrik is overleden 
ten gevolge van ziekte, opgelopen tijdens de tewerkstelling in Duitsland. Oorzaak: al-

gehele zwakte. Overlijdensdatum: 19 september 1944 te Dokkum.

SLACHTOFFERS DOOR ANDERE OF ONBEKENDE DOODSOORZAAK

Lieuwe Rozema

Geboren op 23 augustus 1905 te Akkerwoude. Woonde te Dokkum, in de Keppelstraat. Hij was gehuwd en hij was schipper. Hij 
werd gevangen gehouden in Duitsland en keerde ziek terug. Lieuwe heeft in verschillende plaatsen gewoond, onder andere 
Deventer, Anna Paulowna en Bedum. Hij overleed op 5 december 1943.

Douwe Visser

Geboren op 28 november 1920 in Dokkum. Hij woonde in Dokkum en was de zoon van E. Visser en B. Noorenbosch. Hij was 
ongehuwd. Douwe is omgekomen tijdens een bombardement op 28 maart 1945 te Berlijn. Hier is hij ook begraven.

Jan Schaafsma

Geboren op 24 december 1921 in Dokkum. Hij woonde in Dokkum op de Stenendam 246. Hij was chauffeur-monteur bij bus-
onderneming NOF. Hij was niet getrouwd. Schaafsma overleed op 16 augustus 1942 te Hagen in Duitsland. Oorzaak onbekend.

Petrus Heeger

Petrus Theodoor Heeger is op 24 juli 1922 geboren te Dokkum, ook hij woonde in Dokkum. Hij was ongehuwd en de zoon 
van Coenraad Heeger en Johanna Takkenberg. Hij was kantoorbediende bij de Leeuwarder IJs- en Melkproductenfabriek te 
Dokkum. Hij overleed op 17 mei 1944 te Benefeld bij Walsrode in Duitsland. Oorzaak onbekend.

SIETZE  KOOISTRA  1919 - 1944

FOTO:  FAMILIE  KOOISTRA
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Geertruida van der Borg
Geertruida Maria Johanna van der Borg werd geboren op 13 maart 1899 te Groningen en woonde op de Fetze 80. Ze was 
gehuwd met aannemer Bauke Hooghiemstra en kreeg zes kinderen. Na de bevalling van haar laatste kind werd ze depressief 
en raakte psychisch in de war. Via een neef kwam ze terecht in het Sint Annagasthuis in Venray. Zij is om het leven gekomen 
tijdens de hevige gevechten en bombardementen bij de slag om Overloon, waarbij ook het gasthuis zwaar getroffen werd.

Maria van Boerum

De ongehuwde dienstbode Maria Suzanna van Boerum was een dochter van Jacob van Boerum en Tietje de Vries. Ze is op 7 
oktober 1917 geboren in Dokkum en woonde sinds eind 1937 aan de Huizumerlaan 142 in Huizum.  Ze is overleden tijdens een 
geallieerd bombardement op Leeuwarden in 1944 en begraven op de begraafplaats aan het Damwoudsterreedje, vak V-191.

TWIJFELGEVALLEN
Sijke van der Meij

Geboren op 9 juli 1862 te Dokkum. Sijke heeft haar hele leven in Dokkum gewoond en was weduwe van L. Visser. Ze zou volgens 
sommige bronnen verdronken zijn op 13 november 1943 ten gevolge van de verduisteringsvoorschriften, maar haar overlijdens-
akte vermeldt als doodsoorzaak ‘arterio sclerose’, terwijl er ook een vermoeden bestond van een ‘gewelddadigen dood’. 

Jacob van der Werff
Opmerkelijk is dat een dag later opnieuw hetzelfde is overkomen aan de 82-jarige Dokkumer Jacob van der Werff. Ook in zijn 
overlijdensakte wordt vermeld als doodsoorzaak ‘arterio sclerose’ en bestaat een vermoeden van een gewelddadige dood. Over 
beide bovenstaande gebeurtenissen zijn geen krantenberichten en proces-verbalen terug te vinden.

Rense Vellema

Geboren te Blija op 2 november 1923, wonende te Dokkum. Hij trouwde op 9 juni 1944 met Anna de Jager en woonachtig te 
Zwaagwesteinde. Rinze was rijwielhersteller en overleed volgens de overlijdensakte op 5 juni 1945 te Zwaagwesteinde, hoewel 
Dokkum daarin als woonplaats doorgestreept is. Als doodsoorzaak staat vermeld  ‘militair tuberculose’; zijn overlijden is boven-
dien kort na de Tweede Wereldoorlog, waardoor onzeker is of hij één van de zeventien is…

CONCLUSIE
Het is erg lastig om er nu nog achter te komen welke zeventien slachtoffers er nu daadwerkelijk op het oorlogsmonument op 
het Noorderbolwerk te Dokkum horen te staan. Dit omdat er heel weinig informatie over te vinden is, want nergens worden 
deze namen genoemd. Zelfs niet in de briefwisseling tussen de beeldhouwster Nel Bakema en de Commissie van Dokkum, die 
rond 1946-1948 zijn geschreven. Hierin wordt vooral gesproken over het materiaal en de vorm van het monument. 
Opmerkelijk was het antwoord van mensen die mij geholpen hebben mijn vraag: Welke zeventien slachtoffers worden er bedoeld 
op het oorlogsmonument? De  eerste reactie was vaak: ‘Ja!‘ of   ‘Ik weet ze niet allemaal, maar wel een paar.’ Maar vaak hadden ze 
het dan over de slachtoffers die op 22 januari 1945 zijn gefusilleerd of over de veertien slachtoffers die zijn omgekomen door hun 
verzet. Als ik het verhaal dan uitlegde en een foto liet zien van het monument, werd het stil... 

Ik ben uiteindelijk op zeventien namen gekomen, maar ook bij deze namen kan ik niet met zekerheid zeggen of deze mensen 
bij de zeventien oorlogsslachtoffers horen. Niemand kan het meer vertellen of bevestigen en omdat de namen zelfs in het 
Streekarchief in Dokkum niet te vinden zijn en de mensen die het nog zouden kunnen weten, vaak overleden zijn, kan ik niet 
met zekerheid zeggen of alle namen kloppen die ik opgesteld heb. Daarom vraag ik iedereen die meer informatie kan geven 
over de in mijn artikel genoemde personen of misschien andere oorlogsslachtoffers kent, die voldoen aan de criteria van de 
commissie om te reageren en informatie naar de redactie te sturen.
Op de vraag waarom deze zeventien oorlogsslachtoffers niet met naam vermeld staan op het monument denk ik dat de 
mensen er toentertijd (ook) niet uit kwamen, welke naam er wel of juist niet op het monument hoort te staan. Dit, omdat 
het lastig is een grens te stellen wie we wel tot oorlogsslachtoffers rekenen en wie niet. Is iemand die door verduisterings-
voorschriften om het leven is gekomen, wel of niet een oorlogsslachtoffer? Ik denk dat men het eens was over ‘ongeveer’ 
zeventien oorlogsslachtoffers en op het monument geen namen heeft gezet, omdat er anders discussies over zouden komen. 
Zo van: Waarom wordt mijn zoon niet op het monument vermeld en uw zoon wel?

TOT SLOT
Door het maken van dit werkstuk ben ik veel met mensen van een andere generatie in contact gekomen en vond het leuk 
om bij ze op bezoek te gaan en hun verhalen te horen. Daarvoor wil ik de heren Gosse de Boer, Jan Blom, Jack Boersma, Henk 
van der Meij, Jack Kooistra, Dick van der Galiën en de medewerkers van Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum 
bedanken. Vooral het 4 mei-Comité van Dokkum, die mij gevraagd hebben om één van de zeventien slachtoffers extra te 
belichten, zodat het comité dat kan gebruiken bij de dodenherdenking. Dit ga ik zeker doen, omdat ik het hartstikke mooi 
vind, dat mijn onderzoek gebruikt wordt op een belangrijke dag als 4 mei. Want alle oorlogsslachtoffers, met of zonder naam 
vermeld op een monument, of helemaal nergens vermeld, moeten herdacht blijven worden! Getuigen zijn zelden helden, 
echte helden getuigen zelden. Iedereen moeten wij herdenken, niet alleen de mensen waarvan wij helden gemaakt hebben, 
maar ook de mensen die ‘onzichtbaar’ waren, maar toch veel gedaan en meegemaakt hebben in de oorlog.

Marissa Kikstra  klas 5HD - Dockinga College Havo
Met dank aan Jan Blom, Tjeerd Jongsma, Reinder H. Postma en Warner B. Banga voor hun aanvullende gegevens en informatie.

H
IS

T
O

R
IE

 &
 S

T
R

E
E

K
G

E
S

C
H

IE
D

E
N

IS



DE  ZEVENTIEN  OORLOGSSLACHTOFFERS

       NAAM             OVERLIJDENSDATUM  EN  -PLAATS        LEEFTIJD

 1   Germ Ronner    03-05-1943   Dokkum         19 jaar
 2   Jouke Zijlstra    03-05-1943   Dokkum         73 jaar
 3   Herman Adema   14-05-1943   Leeuwarden         66 jaar
 4   Wiebren Kooistra   06-12-1945   Leeuwarden         85 jaar

 5   Piet Eekhoff    14-04-1945   Dokkum         15 jaar
 6   Oege Monsma   20-04-1945   Dokkum         56 jaar

 7   Ruurd Pranger    25-02-1943   Kampen         25 jaar 
 8   Gerrit van Wageningen   02-04-1943   Dokkum         22 jaar
 9   Johannes Bakker   23-02-1944   Leeuwarden         22 jaar 
10  Hendrik Dortmond   19-09-1944   Dokkum         46 jaar
11  Sietze Kooistra   10-10-1944   Goslar (Dsl)         24 jaar

12  Jan Schaafsma   16-08-1942   Hagen (Dsl)         20 jaar
13  Lieuwe Rozema   05-12-1943   Dokkum         38 jaar 
14  Maria van Boerum     22-03-1944  Leeuwarden        26 jaar
15  Petrus Heeger    17-05-1944   Benefeld (Dsl)       21 jaar
16  Geertruida van der Borg  30-09-1944   Venray         45 jaar
17  Douwe Visser    28-03-1945   Berlijn (Dsl)         24 jaar

TWIJFELGEVALLEN

      Sijke van der Meij   13-11-1943   Dokkum         81 jaar
      Jacob van der Werff   14-11-1943   Dokkum         82 jaar
      Rense Vellema    05-06-1945   Dokkum          21 jaar
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OPDAT  WIJ  NIET  VERGETEN...

FOTO:  KOOS  MOLENAAR -  NIEUWSBLAD NOF
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DE  OORLOGSSLACHTOFFERS  EEN  GEZICHT  GEGEVEN

De redactie van De Sneuper wil graag - ook namens het 4 mei-comité 

van Dokkum  -  in contact komen met personen die meer weten over 

de zeventien mensen die in het onderzoek van Marissa Kikstra ge-

noemd worden en tijdens de bezetting stierven als oorlogsslachtoffer.  

Wij zoeken meer gegevens over hun leven en werk in Dokkum, de 

omstandigheden waaronder zij om het leven kwamen en zouden 

graag een foto ontvangen om deze anonieme slachtoffers weer een 

gezicht te geven. Ook informatie over de zogenaamde ‘twijfelgeval-

len’  is welkom bij de redactie.

Mocht u deze slachtoffers in uw familieonderzoek zijn tegengekomen 

of op een andere manier beschikken over deze informatie, dan ver-

zoeken wij u contact op te nemen met de redatie van de Sneuper via: 

OPROEP OEGE  MONSMA    1888 - 1945
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SNEUPEN  MET  VELE  HANDEN
AlleFriezen.nl is begonnen aan een crowdsourcing project waarbij Vele-

Handen.nl is ingeschakeld. De bedoeling is dat vrijwilligers vanuit huis via 
de computer transcripties maken van Bevolkingsregisters. Het gaat om ca. 
72.000 scans: http://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/frl  

In alle stilte hebben we binnen onze vereniging een vrijwilligster, Theunie 

Wijnstra, die een transcriptie gemaakt heeft van de journalen van de Frie-
se schout-bij-nacht Hendrik Brunsvelt. Hij diende in de jaren 1659-1660 
onder de fameuze Admiraal De Ruyter en deed ook mee aan de Tocht 
naar Chatham in 1667. Vooral in het gebied rond de Sont werden vele 

uitvallen gedaan op vijandelijke troepen, om de zee open te houden voor de belangrijke handel op de Oostzeelanden. De tran-
scripties zullen we online ter beschikking stellen via onze site, voor nadere studie en publicaties. Of vraag ze op via

DIGITALE  VARIA
Hoewel hij geen lid van onze vereniging is kan het af en toe de moeite waard zijn het blog met historische verhalen van Geert 

Zijlstra te bekijken via http://sneuphoek.wordpress.com Het is ook smullen met de historische Friese naamlijsten van Martin 

Engels op http://home.wanadoo.nl/mpaginae/#naamlijsten 
Ons nieuwe redactielid Jacob Roep onderhoudt een site over de Amelander historie: http://www.amelanderhistorie.nl  En 
kent u het 4H-archief, dorpsarchief van de 4H-dorpen al: Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure http://4h-       

archief.nl ? Op de Borg Verhildersum te Leens werd in de tentoonstelling een prachtig zwanenboek uit 1635 van de familie 
Tjarda van Starkenborch uit de collectie van Tresoar getoond: http://www.verhildersum.nl  Inmiddels meer dan 600 Friese 
familiewapens zijn in kaart gebracht en doorzoekbaar in de online database van Hessel de Walle: http://www.walmar.nl/wap-

ens.asp  Vernieuwde site Klaas Bekkema over families uit Friese Wouden: http://pergoetp.home.xs4all.nl/home.htm

Ik adopteerde het geboortehuis van Dokkumer VOC-onderkoopman Jeronimus Cornelisz, voor een DVD Leeuwarden in 3D, op 
basis van de vogelvluchtkaart van Sems uit 1603: http://www.gemeentearchief.nl/html/nl/1468/Leeuwarden_in_3D 
Interessante site om oude fotos te zoeken: http://www.fotozoektfamilie.nl  en voor de historisch geïnteresseerden kan ik 
ook het Engelstalige blog van Mike Dash aanbevelen: http://blogs.smithsonianmag.com/history  Lekker scrollen door 
online scans NL transcripties secretaris WIC in Nieuw Nederland 1638-1642 http://www.newnetherlandinstitute.org/

files/8213/5110/4053/RegisterofPSVol1Transcript.pdf  Zoek schepen uit de Liggers Scheepsmetingsdienst online via http://

www.lvbhb.nl/LSD/top/common/ZoekInLiggers_01.php  In Dokkum bijvoorbeeld schepen vanaf 1914! Kijkt u ook eens bij 
de Vragen op het forum van onze website: http://www.hvnf.nl/vragen  

DOCUMENTAIRES, BOEKEN  EN  ONLINE-PUBLICATIES
Ons lid Arjen Dijkstra uit Dokkum heeft een documentaire mogen maken via NWO, over Wiskunde in de Gouden Eeuw. De 
Universiteit van Franeker en René Descartes spelen daarin een grote rol. Een andere documentaire betreft die van Dokkumer 
Johann de Graaf, een nazaat van een man die de Ternaarder kooi heeft gegraven. Hij herontdekte een muziekstuk dat in 1883 
werd opgevoerd om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de Ramp van Moddergat waarbij 83 vissers omkwamen. Op 
vrijdagavond 3 mei werden opnamen gemaakt in de oude NH kerk van Paesens met zanger Gerrit Breteler, waarbij diverse 
leden van onze vereniging aanwezig waren. De documentaire ‘Arme Visschers’ is begin juni op Omrop Fryslan en Nederland 2 
uitgezonden. Documentaires over historische onderwerpen zijn populair de laatste tijd. Zo is een documentaire over het Rijks-
museum bekroond en is ook een spannend verhaal van de stranding van VOC-schip Amstelveen in 1763 op de kust van Oman 
gereconstrueerd. Ik sprak ook museumdirecteur Ihno Dragt, die het plan heeft opgevat om in passende kledij het schilderij 
Maaltijd te Dokkum na te spelen. U gaat hier nog meer van horen!

Paul Sijtsma publiceert een boek over de familie Sijtsma, getiteld van Koemelker tot Kastelein. In de familie was rond 1750 te Ee 
een Japans kleed in bezit! Zie http://koemelker.wordpress.com voor details. Met Reinder Tolsma leverde ik een kleine bijdrage 
aan het nieuwe boek van Wil Schackmann over de Bedelaarskolonie op Ommerschans, zie ook www.koloniedag.nl  Ook 
Indië-kenner Bauke van der Pol is met een boek bezig over een telg uit de Koninklijke familie, zoals hij tijdens onze ledendag 
meldde. Hij sprak er Bearn Bilker nog even voor aan. Boek van Stichting Verdronken Geschiedenis over Stormvloed 1509, Ge-
schiedenis van de Dollard te bestellen via http://www.verdronkengeschiedenis.nl/ Ik kreeg van ons lid Piet Helmus nog een 
leuk boek: Noordhorn vanaf de schamel, op basis van oude brieven: http://www.hvnf.nl/2012/03/boek-noordhorn-vanaf-de-

schamel Er zit ook een biografie over oud-minister president Jelle Zijlstra aan te komen. Onderzoeker Jonne Harmsma gaat 
hier op promoveren en ik mocht hem helpen met de nodige genealogische gegevens en tips. 
Wist u trouwens dat u als lid ons blad ook als pdf kunt opvragen? U kunt het dan bijvoorbeeld makkelijk op een iPad of andere 
draagbare computer bekijken!

WEBSITE- & BLOGNIEUWS
door  HANS  ZIJLSTRA
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STREEKARCHIEF NOORDOOST-FRYSLÂN
Het Streekarchief (offi  cieel Streekarchivariaat Noordoost Friesland) is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten 
Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog. Het Streekarchief beheert de archiefbewaarplaatsen van de drie gemeenten 
in Dokkum, Ballum (Ameland) en Schiermonnikoog. In elk van de drie bewaarplaatsen worden in hoofdzaak de oude ge-
meentelijke archieven bewaard. Te Dokkum worden de archieven van de voormalige gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel 
en Westdongeradeel beheerd. In alle bewaarplaatsen worden naast deze archieven ook niet-overheidsarchieven bewaard. Dit 
zijn archieven van kerken, scholen, waterschappen, allerlei soorten verengingen en stichtingen, personen en/of families. 

Het Streekarchief beheert, naast de archieven, onder de noemer Historisch Informatie Centrum Noordoost-Fryslân ook een 
omvangrijke collectie boeken. Een overzicht van de aanwezige archieven en collecties en de bijbehorende inventarissen en 
catalogi vindt u op de website www.hicnof.nl in het menu-onderdeel Archieven en collecties. Ook beheert het Streekarchief 
een grote collectie oude foto’s van o.a. de gemeente Dongeradeel. Deze worden eveneens toegankelijk gemaakt via de web-
site in het menu-onderdeel Beeldbank, samen met collecties oude foto’s uit Achtkarspelen en Ferwerderadiel.

OPENINGSTIJDEN STUDIEZAAL DOKKUM
maandag 13.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur*
dinsdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur
woensdag   9.30 - 17.30 uur
donderdag   9.30 - 17.30 uur
vrijdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur*
zaterdag  10.00 - 13.00 uur

* studiezaal wel toegankelijk maar geen archiefstukken opvraagbaar

Brokmui 62  9101 EZ   Dokkum  -  Postbus 369    9100 AJ  Dokkum   -  T:  0519-22 28 53   - E: 

www.hicnof.nl
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JACOB  ROEP
PIET  DE  HAAN
SAKE  MEINDERSMA

KLAAS PERA

RUDOLF J. BROERSMA
LAMMERT  DE  HOOP

HANS ZIJLSTRA

WILT U UW ARTIKEL OOK IN DE SNEUPER PUBLICEREN?
Neem contact op via of stuur uw artikel 
naar Postbus 369  9100 AJ  Dokkum t.a.v. de redactie van de Sneuper.

( ONDER VOORBEHOUD )

VERSCHIJNT SEPTEMBER



ZWART - WIT

Molen aan de Tibsterwei in Ee in 1901


